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Ομιλία
παραλαμβάνοντος
προέδρου ΕΑΑΑ
Κύριε Αρχηγέ
κύριε Βουλευτά
κύριοι επίτιμοι αρχηγοί ΓΕΑ,
κύριοι επίτιμοι αρχηγοί ΑΤΑ,
κύριοι Πρόεδροι των Ενώσεων
Απόστρατων Αξιωματικών Στρατού
και Ναυτικού,
Κύριοι Πρόεδροι των παραρτημάτων και των αεροπορικών συλλόγων
Κύριοι συνάδελφοι,
Η παρουσία σας εδώ στη σημερινή τελετή τιμά την
ΕΑΑΑ και σας ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας μου για τη
τιμή που μας κάνατε. Στις τελετές παράδοσης – παραλαβής
είθισται ο εκάστοτε αναλαμβάνων Πρόεδρος να ανακοινώνει
το πρόγραμμα δράσης του. Δεν θέλω να σας κουράσω
με τις λεπτομέρειες του προγράμματος μου καθόσον
αυτό έχει αναλυθεί λεπτομερώς στις δύο επιστολές που
έστειλα προεκλογικά σε όλα τα παραρτήματα και σε
όλους τους αεροπορικούς συλλόγους και οι οποίες
αναρτήθηκαν στα διάφορα site αεροπορικού ενδιαφέροντος.
Σας πληροφορώ ότι το πρόγραμμα μου αυτό θα δημοσιευθεί επιπρόσθετα και στην εφημερίδα της ΕΑΑΑ Ηχώ
των αιθέρων για την πληρέστερη ενημέρωση όλων των
συναδέλφων.
Από το βήμα αυτό θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ο κύριος και ο σπουδαιότερος στόχος της προεδρίας μου
είναι η σύσφιξη των σχέσεων της ΕΑΑΑ με όλα τα παραρτήματα της και με όλους τους αεροπορικούς συλλόγους
και η διαφάνεια καθώς και η ενημέρωση για όλες τις δραστηριότητες της Ένωσης.
Η χώρα μας βρίσκεται σε δεινή οικονομική κατάσταση
και πολύ φοβάμαι ότι σύντομα θα βρεθούμε μπροστά σε
δυσάρεστες καταστάσεις, προ των οποίων απαιτείται μία
Ένωση συσπειρωμένη σε ένα σώμα. Σε μία ένωση ατόμων
που δεν επικρατεί η αγάπη, η ομόνοια η αλληλεγγύη και η
συσπείρωση των μελών κανένας στόχος ή πρόγραμμα
δράσης δεν είναι εφικτό και οποιαδήποτε προσπάθεια
συνθλίβεται από την επικρατούσα κατάσταση. Οι έριδες
και οι αντεγκλήσεις δεν έχουν θέση μεταξύ μας. Για την
υλοποίηση του στόχου αυτού θα εργασθώ με όλες μου
τις δυνάμεις με αγάπη και υπομονή.
Πιστεύω ότι εργαζόμενοι με θετική σκέψη, τηρώντας
τις αρχές και τις αξίες με τις οποίες έχουμε γαλουχηθεί και
αναδεικνύοντας το ΕΜΕΙΣ και όχι το ΕΓΩ καθώς και με την
βοήθεια όλων των μελών του νεοεκλεγμένου ΔΣ και με
τη συμπαράσταση όλων των μελών της Ένωσης ο στόχος
αυτός θα επιτευχθεί πλήρως.
Τελειώνοντας σας εύχομαι καλή χρονιά με υγεία, ευτυχία
και προκοπή ατομική και οικογενειακή και σας ευχαριστώ
για την τιμή που μου κάνατε να με επιλέξετε Πρόεδρο της
ΕΑΑΑ.

ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΘΑ
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΑΚΗ ΜΑΣ
ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ;

Παράδοση Παραλαβή
Δ.Σ. Ε.Α.Α.Α
Τ

ην Πέμπτη 14 Ιανουαρίου
2016,
πραγματοποιήθηκε
στη Λέσχη Αξιωματικών
Ενόπλων Δυνάμεων, παρουσία του Αρχηγού του
Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτεράρχου (Ι)
Χρήστου Βαΐτση, η τελετή
παράδοσης - παραλαβής
των καθηκόντων του Προέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ένωσης
Αποστράτων Αξιωματικών
Αεροπορίας (ΕΑΑΑ), από
τον Αντιπτέραρχο (Ι) ε.α
Κωνσταντίνο Ιατρίδη, Επί-

τιμο Διοικητή της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης, στον Αντιπτέραρχο
(Ι) ε.α Σπυρίδωνα Καββούρη.
Στην τελετή παρευρέθησαν ο Βουλευτής Λευκάδας Αθανάσιος Καββαδάς (προέλευσης 33ης
σειράς ΣΤΥΑ), οι πρόεδροι
των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, Πρόεδροι Φορέων και Συλλόγων ΝΠΙΔ, οι Πρόεδροι
των Παραρτημάτων της
ΕΑΑΑ και πλήθος κόσμου.

Χαιρετισμός νέου προέδρου Σπ. Καββούρη
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς
μου για την τιμή που μου κάνατε να με εκλέξετε Πρόεδρο
της Ένωσής μας. Διαβεβαιώνω με ΑΓΑΠΗ και ΣΕΒΑΣΜΟ όλους
τους Συναδέλφους, ότι θα εργασθώ με τιμιότητα, ειλικρίνεια
και ζητώ τη βοήθεια όλων προκειμένου να ανταπεξέλθουμε
στο πολύ δύσκολο έργο που έχουμε μπροστά μας. Οι καιροί
είναι εξαιρετικά δύσκολοι έως επικίνδυνοι θα έλεγα, όμως
με σοβαρότητα, σχεδιασμό, ειλικρίνεια, απόλυτη διαφάνεια,
συνεργασία και αποφασιστικότητα θα τα καταφέρουμε. Το
ΔΣ/ΕΑΑΑ συνθέτοντας τις διαφορετικές απόψεις και με την

πλήρη συνεργασία με όλα ανεξαιρέτως τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
και τους ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ θα αποτελέσει την αιχμή του βέλους,
προκειμένου να υπάρχει κάθε φορά λύση των προβλημάτων
και των δίκαιων αιτημάτων που απασχολούν όλους τους ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ.
Τέλος, σας ευχαριστώ και πάλι όλους και σας εύχομαι
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ με ατομική και οικογενειακή υγεία και κάθε
καλό.
Με εκτίμηση
Απτχος (Ι) ε.α. Σπύρος Καββούρης
Πρόεδρος Ε.Α.Α.Α

Ομιλία παραδίδοντος προέδρου ΕΑΑΑ
κ Αρχηγέ-κ. Βουλευτά της ΝΔ - κ. Πρόεδρε της ΕΑΑΣ - κ.
Πρόεδρε της ΕΑΑΝ - κ. Πρόεδρε της ΠΟΑΑΣΑ - κ. Επίτιμοι
Πρόεδροι της ΕΑΑΣ και ΕΑΑΑ - κ. Πτέραρχοι - Στρατηγοί και
Ναύαρχοι - ΔΣ των Ενώσεων - κ. Πρόεδροι των Παραρτημάτων
της ΕΑΑΑ - κ. Πρόεδροι των ΝΠΙΔ - κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι - Αγαπητοί προσκεκλημένοι.
Κατ’ αρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά μέσα
από την καρδιά μου, που είστε σήμερα εδώ, σε αυτή την
ξεχωριστή τελετή την οποία καθιερώσαμε για πρώτη φορά
πριν από τρία χρόνια και μας τιμάτε με την παρουσία σας, το
εκτιμούμε ιδιαίτερα και σας ευχαριστούμε πολύ.
Θέλω επίσης με την ευκαιρία της νέας χρονιάς να ευχηθώ

Πατρίκιοι και
Πλήβειοι του
Ελληνικού
Δημοσίου
ΣΕΛ.13

σε όλους σας Χρόνια Πολλά και το 2016 να είναι μια χρονιά
διαφορετική και καλύτερη από το 2015, με λιγότερη αδικία,
περισσότερη ελπίδα, περισσότερη αισιοδοξία και να μας
βρει όλους ενωμένους, πιο δυνατούς, πιο ανθρώπινους και
με διαφορετική νοοτροπία.
Ολοκληρώνεται σήμερα ο θεσμοθετημένος χρόνος της
προηγούμενης θητείας του ΔΣ/ΕΑΑΑ υπό την Προεδρία μου
και αρχίζει η επόμενη τριετία του νέου ΔΣ υπό την Προεδρεία
του εκλεγμένου νέου Προέδρου, αγαπητού συναδέλφου
και συμμαθητή, Αντιπτεράρχου (Ι) εα. Σπ. Καββούρη.

Συνέχεια στη σελίδα 4

Απαιτείται άμεσα μια μακρόπνοη και ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική για την αντιμετώπιση της νόμιμης και ειδικότερα της
παράνομης μετανάστευσης πρίν είναι αργά για
εμάς τους Έλληνες και τη χώρα μας.
Η λύση κύριε Υπουργέ δεν είναι να τους αφήνουμε
ελεύθερους στην Ομόνοια, στο Πεδίο του Άρεως
και στην Πλατεία Βικτωρίας!! Δεν πάει άλλο.
ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ
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EKΔΟΤΗΣ
Σπυρίδων Καβούρης, Απτχος (Ι) ε.α.
Πρόεδρος ΕΑΑΑ,
Διευθύνεται από
Συντακτική Επιτροπή
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ν. Βούλγαρης, Σγος ε.α.
press@eaaa.gr
6983522599 (VPN)
OIΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Αθ. Κωνσταντινίδης,
Επγός ε.α. (ΥΟΚ)
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Χαλκοκονδύλη 5 (7ος όροφος)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΑΑΑ
Ηρακλείου
Ιωνίας 16, Τ.Κ. 70201
Τηλ.: 2810-286333
Θεσσαλονίκης
Γ. Θεοχάρη 2, Τ.Κ. 54621
Τηλ. & Fax: 2310-264459
Τηλ. Λέσχης: 2310-269033
Κομοτηνής
Φιλικής Εταιρείας 59, Τ.Κ. 69100
Τηλ.-Fax: 25310-28191
Λάρισας
Λαπηθών 6, Τ.Κ. 41221
Τηλ.: 2410-251548,
Fax: 2410-251913
Μαγνησίας
Τοπάλη 35, Τ.Κ. 38221
Τηλ./Fax: 24210-28522
Μεσσηνίας
Χρ. Παγώνη 10 Καλαμάτα,
Τ.Κ. 24100
Τηλ.: 27210-95044,
Fax: 27210-80182
Πάτρας
Γούναρη 77 Τ.Κ. 26225
Τηλ.: 2610-224179,
Fax: 2610-224225
Πρέβεζας
Π. Τσαλδάρη 2
Τ.Κ. 48100 Πρέβεζα
Τηλ.-Fax: 2682-100323
e-mail: eaaapreveza@gmail.com
Χαλκίδας
Τσιριγώτη 7 Τ.Κ. 34100 Χαλκίδα
Τηλ. 22210-24623
Fax: 22210-75666
Χανίων
Π. Κελαϊδή 8, Τ.Κ. 73100
Τηλ.: 28210-76172,
Fax: 28210-76170
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ν.Γ. Παπαδόπουλος
Τηλ. 210-3468268
Τηλ.-Fax: 210-3467155
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΔΕΣΜΟΣ Εκδόσεις
E. Γιάνναρη 5, 11853 Αθήνα
Τηλ. 210-3468268
Τηλ.-Fax: 210-3467155
Η ύλη του φύλλου αυτού έκλεισε στις
10/2/2016 και παραδόθηκε στο ταχυδρομείο στις 18/2/2016.
Σε περίπτωση καθυστέρησης παραλαβής της «ΗτΑ» να ενοχλούνται τα κατά
τόπους γραφεία των ΕΛΤΑ.

ΚΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ E.A.A.A.
Στις 31-01-2016,
πραγματοποιήθηκε
στο ΚΕΔΑ Ζούμπερι,
η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας της Ένωσης Αποστράτων
Αξιωματικών Αεροπορίας.
Το καλωσόρισμα
στους προσκεκλημένους και τα μέλη της Ένωσης έκανε
ο νέος πρόεδρος της ΕΑΑΑ Απτχος (Ι) ε.α. Σπύρος Καββούρης ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της ενότητας
της Ένωσης και τη δέσμευση του νέου Δ.Σ να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των ε.α. συναδέλφων.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο
Υπαρχηγός του Γ.Ε.Α Υπτχος (Ι) Αντώνιος Αθανασίου, ο
Διοικητής Δ.Α.Υ Υπτχος (Ι) Συμεών Αστρεινίδης, ο Επίτιμος
Αρχηγός Γ.Ε.Α Απτχος (Ι) ε.α. Δημήτριος Λυτζεράκος,
πρόεδροι και μέλη ΔΣ Παραρτημάτων, Ενώσεων, Συλλόγων και Συνδέσμων αποστράτων καθώς και ε.α μέλη
της Ε.Α.Α.Α.

Νέο Δ.Σ. στο Σύνδεσμο
Αποστράτων & ΕΝ/ΔΥΝ. ΣΩΜ. ΑΣΦ.
Νομού Φωκίδος
Από τις αρχαιρεσίες που έγιναν στις 5-12-2015 το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε ως ακολούθως:
Πρόεδρος: Παπαδάκης Παν. Υπτχος ε.α.
Αντιπρόεδρος: Σταμάτης Παν. Αντγος ε.α. Αστυνομίας
Ταμίας: Πάνος Αθαν. Σμχος ε.α.
Μέλος: Τούμπας Ιωαν. Υπτγος ε.α. Αστυνομίας
Μέλος: Μαναίος Ιωαν. Υπτγος ε.α.
Μέλος: Παπαγεωργίου Επαμ. Αντχος (Δ) ε.α.
Αναπ. Μέλος: Σερεντέλος Ευαγγ. Υπτγος (ΠΥΡ) ε.α.
Αναπ. Μέλος: Σωτηρόπουλος Γεωργ. Αντιπύραρχος ε.α.
Εξελεκτική Επιτροπή
Πρόεδρος: Τερλής Κων. Υπτχος ε.α.
Μέλος: Καραΐνδρος Ευάγγελος Αστυνόμος Α ε.α.
Μέλος: Τάγκαλος Ιωάννης έφεδρος Λχγος ε.α.
Αναπ. Μέλος: Κασούτσα-Καλλίτση Χαρίκλεια Τχης (Ν) ε.α.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ο Χρήστος Μπαμιώτης Ασμχος ε.α , πρώην Αρχιμουσικός
της Πολεμικής Αεροπορίας, έχει συνθέσει και εκδώσει, από
τον Μουσικό Εκδοτικό Οίκο Κ. Παπαγρηγορίου – Χ. Νάκας
(Πανεπιστημίου 39, 10504, Αθήνα), εμβατήρια για μπάντα
με θέμα την Πολεμική Αεροπορία όπως τα εξής:
1. Σμηναρχία Αετών
2. Πυρποληταί του Ουρανού
3. Χαλύβδινοι Αετοί
4. Ουρανοί χωρίς Σύνορα
5. Ύμνος των Αεροπόρων
6. Η Μπαντίνα (αφιερωμένο στην μπάντα της Π.Α)

ΕΚΔΡΟΜΕΣ Ε.Α.Α.Α
Η Ε.Α.Α.Α. προγραμματίζει 2ήμερες εκδρομές α) για Πύλο – Καλαμάτα – Μυστρά
– Σπάρτη το πρώτο 10ήμερο του Μαρτίου και β) για Μεσολόγγι το Σάββατο του
Λαζάρου για να παρακολουθήσουμε τις επετειακές εκδηλώσεις που διεξάγονται
σε μνήμη της ηρωικής εξόδου.
Πληροφορίες:
Πιέρρος Πλατάνας - 6983506621

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ E.A.A.A –
ΕΥΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΦΟΡΕΩΝ
Στις 01-2-2016 με πρόσκληση του
νέου προέδρου της Ε.Α.Α.Α πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ένωσης
ευρεία σύσκεψη του Δ.Σ με τη συμμετοχή των προέδρων και μελών των
ΔΣ των Παραρτημάτων. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τα παραρτήματα
εξέφρασαν την ικανοποίηση για την
πρόσκληση καθώς τους δόθηκε η ευκαιρία να εκφράσουν απόψεις και να
καταθέσουν προτάσεις για την καλύτερη δυνατή λειτουργία της Ένωσης
και των Παραρτημάτων.
Στη συνέχεια ακολούθησε νέα σύσκεψη με διευρυμένη σύνθεση στην
οποία πήραν μέρος ο πρόεδρος
Απτχος (Ι) ε.α. Σπύρος Καββούρης και
σύσσωμο το Δ.Σ της ΕΑΑΑ, οι πρόεδροι
και μέλη των ΔΣ των Παραρτημάτων
και οι πρόεδροι του, Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής ΙΚΑΡΩΝ “ΙΚΑΡΟΣ’’(ΣΑΣΙ)
Απτχος (Ι) ε.α. Ευάγγελος Γεωργούσης,
του ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΕΣΜΑ) Υπτχος

Η βασιλόπιτα του Συνδέσμου των Αποστράτων
Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων
Ασφαλείας Νομού Φωκίδος
Ο ιδρυθείς το έτος 1984 ακομμάτιστος
Σύνδεσμος Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας του Νομού
Φωκίδας, πρόεδρος του οποίου είναι για
πολλοστή φορά ο Υποπτέραρχος ε.α. Παναγιώτης Κ. Παπαδάκης, όπως κάθε χρόνο
έτσι και φέτος σε όμορφη ρουμελιώτικη
οικογενειακή ατμόσφαιρα, έκοψε την πατροπαράδοτη Βασιλόπιτα με ταυτόχρονη
συνεστίαση την 24η Ιανουαρίου 2016 στο
Ξενοδοχείο “Αμαλία” στην Αθήνα.
Την εκδήλωση (κοπή Βασιλόπιτας-Συνεστίαση) εκτός από τα αξιόλογα μέλη
και φίλους του Συνδέσμου με τις οικογένειές τους λάμπρυναν με την παρουσία
τους: η πολιτευτής Β’ Αθηνών της Νέας
Δημοκρατίας, δικηγόρος κ. Ιωάννα Νικολάου Γκελεστάθη και άλλα εξέχοντα μέλη
και στελέχη της ΕΑΒ Α.Ε., της Αεροπορικής

Αγαπητοί συνάδελφοι, τα προς δημοσίευση άρθρα σας να τηρούν τη δεοντολογία που υπαγορεύεται από τις αρχές
και τις αξίες που υπηρετήσαμε. Τα κείμενα που αποστέλλονται για δημοσίευση στην «Ηχώ των Αιθέρων» θα πρέπει
να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
α. Να είναι δακτυλογραφημένα και
κατά προτίμηση σε ηλεκτρονική μορφή. Χειρόγραφα δεν θα λαμβάνονται
υπόψη. Τα κείμενα να είναι περιεκτικά και να μην υπερβαίνουν τις 600 λέξεις,
οι δε επικήδειοι να μην ξεπερνούν τις 250 λέξεις.
β. Να είναι καλώς συνταγμένα, εύληπτα, σαφή, περιεκτικά, ενδιαφέροντα,
σε ευπρεπή γλώσσα.
γ. Να μην περιέχουν προσωπικές αιχμές εναντίον συναδέλφων, ύβρεις και
συκοφαντίες και να μην προκαλούν αντιπαραθέσεις, οι οποίες υπονομεύουν
την ενότητα των μελών.
δ. Να μη στρέφονται κατά των θεσμών και των εθνικών θέσεων και να μην
έχουν κομματική χροιά.

ΟΡΟΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ
«Η.τ.Α.»

ε.α Ιωάννης Κούτρας, του ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Σ.Τ.Υ.Α (ΣΑΣ) Σμχος ε.α.
Δημήτριος Φαλτάιτς, του ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Α.Σ.Υ.Δ.Α)
Τξχος ε.α. Γεώργιος Ρούσσος, και του
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ
ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ (ΣΑΙΡ) Ασμχος ε.α.
Ιωάννης Κρανιάς.
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης όλοι
οι παρόντες διατράνωσαν τη βούλησή
τους να συνεισφέρουν ποικιλοτρόπως
και να συμβάλλουν στην από κοινού
αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων των αποστράτων.
Το νέο Δ.Σ της Ε.Α.Α.Α από την
πρώτη ημέρα συγκρότησής του σε
σώμα κάνει πράξη τη δέσμευση ότι
θα εργαστεί αόκνως για να επικρατήσει
ομαδικό και συλλογικό πνεύμα επανακαθορίζοντας τη σχέση των μελών
και των φορέων με βάση τις αρχές
της ισότητας, του αμοιβαίου σεβασμού
και της αλληλεγγύης των μελών.

Ακαδημίας Ελλάδος, των Αποστράτων
της Πολεμικής Αεροπορίας και των Σωμάτων Ασφαλείας,του Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών και άλλες προσωπικότητες εκλεκτοί φίλοι του Συνδέσμου
μας.
Ο υπογράφων αναφέρθηκε στην ομιλία
του, στα θέματα που απασχολούν το
Σύνδεσμο και στις προοπτικές που διαφαίνονται. Στη συνέχεια ακολούθησε Ρουμελιώτικο ξεφάντωμα.
Την βασιλόπιτα ευλόγησε ο πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Ν. Ρήγας
με ψάλτη τον Σμ/χο ε.α. Δήμου Δημ.
Παναγιώτης Κ. Παπαδάκης
Υπτχος ε.α.
Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων
ΕΝ. ΔΥΝ. & Σωμ. Ασφαλείας
Νομού Φωκίδας

ε. Να μην περιέχουν προσωπικούς επαίνους για φιλικά ή συγγενικά
πρόσωπα ή δημόσιες ευχαριστίες για παρασχεθείσες υπηρεσίες, οι οποίες
ενδεχομένως δρουν διαφημιστικά και δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό.
στ. Να μην έχουν δημοσιευθεί σε άλλο έντυπο Αεροπορικού Συλλόγου.
ζ. Να φέρουν το ονοματεπώνυμο, το βαθμό, την υπογραφή και τα τηλέφωνα του συντάκτη και την ένδειξη «προς δημοσίευση». Για τη δημοσίευση στην
εφημερίδα του μηνός να έχουν περιέλθει στα γραφεία της ΕΑΑΣ μέχρι τις 5
εκάστου μηνός.
Τα προς δημοσίευση άρθρα εξετάζονται από συντακτική επιτροπή, η οποία
εισηγείται σχετικά στον Πρόεδρο-εκδότη της εφημερίδας, ο οποίος διατηρεί
το δικαίωμα της μη δημοσίευσης, σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι όροι
συνεργασίας, θίγονται κλαδικά ή εθνικά συμφέροντα ή προσβάλλεται φανερά
η ευθυκρισία των συναδέλφων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις για τη δημοσίευση
αποφασίζει το Δ.Σ.. Τα δημοσιευμένα κείμενα απηχούν τις απόψεις του συντάκτη και όχι κατ’ ανάγκην του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ.
Το Δ.Σ. δεν οφείλει να ενημερώσει τους συναδέλφους για τη μη δημοσίευση των κειμένων τους και ούτε να επιστρέφει τα κείμενα αυτά. Τα μη δημοσιευμένα κείμενα καταστρέφονται μετά 4μηνο.

HτΑ
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Ε ΝΗΜΕΡΩΣΗ
Επιστημονικός Σύλλογος
Μηχανικών Αεροπορίας (ΕΣΜΑ)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την 29-11-2015 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η επαναληπτική Γενική Συνέλευση του Επιστημονικού Συλλόγου Μηχανικών Αεροπορίας (ΕΣΜΑ) κατά την οποία διενεργήθηκαν αρχαιρεσίες
για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΜΑ, η σύνθεση του οποίου, μετά από τη συγκρότηση του σε σώμα, είναι η εξής:
Πρόεδρος: κος Ιωάννης Κούτρας (29η)
Αντιπρόεδρος: κος Στέφανος Τσολακίδης (20η)
Γενικός Γραμματέας: κος Νικόλαος Μπόσινας (44η)
Ταμίας: κος Νικόλαος Μαργαρίτης (32η)
Μέλος: κος Φώτιος Καμπιώτης (33η)
Επίσης η ίδια Γενική Συνέλευση, μετά από σχετική ενημέρωση από εκπρόσωπο του Δικηγορικού
Γραφείου Ρ. Πετραδέλλη & Συνεργάτες, αποφάσισε και την τροποποίηση του καταστατικού του
Συλλόγου.
Τη Γ.Σ τίμησαν με την παρουσία και την συμμετοχή τους ο Πρόεδρος της ΕΑΒ Απχος εα Ζαχαρίας Γκίκας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΑΒ Ταξχος εα Γεώργιος Μαζαράκος, ο Γενικός Επιθεωρητής του ΓΕΑ Απτχος (Μ) Γεώργιος Βορρόπουλος και ο Επιτελάρχης της ΔΑΥ, Υπτχος
(Μ) Γεώργιος Αλεξανδρής, καθώς και ο Οικονομολόγος πρόεδρος του Συνδέσμου Αποφοίτων
ΣΣΑΣ και οικονομικός σύμβουλος του ΣΟΔ Αρχιπλοίαρχος κ. Ιωάννης Αντωνιάδης, ο οποίος ενημέρωσε το σώμα της ΓΣ επί οικονομικών & Συνταξιοδοτικών θεμάτων.
Με εκτίμηση
το Δ.Σ ΕΣΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ:
Οι κ.κ. συνάδελφοι, είναι δυνατόν να ενημερώνονται για τα θέματα που τους ενδιαφέρουν, μέσω του Διαδικτύου, στις παρακάτω
σελίδες:
Επίσημο site: http://www.esma.gr/
LinkedIn: ESMA(The Official Group)https://www.linkedin.com/groups/2062322
Facebook: Σελίδα ΕΣΜΑ https://www.facebook.com
/esma.gr/?fref=ts

gineering and Technology (ΙΕΤ) καθώς και να
αποκτήσει το τίτλο του Διπλωματούχου Μηχανικού (Chartered Engineer - CEng) από το
Engineering Council του Ηνωμένου Βασιλείου,
βρίσκονται στις διευθύνσεις:
http://www.esma.gr/?p=1487
και http://www.esma.gr/?p=1492.
Ο ΕΣΜΑ ξεκίνησε το φιλόδοξο έργο της
συγκέντρωσης όλων των επιστημονικών εργασιών των διπλωματούχων της ΣΜΑ. Για περαιτέρω ενημέρωση, το άρθρο αυτό βρίσκεται
στη διεύθυνση:

Οι διαδικασίες που απαιτούνται για να γίνει
κάποιος Μηχανικός, μέλος του Institution of En-

http://www.esma.gr/?p=1509

Ετήσια Χοροεσπερίδα
Συλλόγου Αποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α
Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου Αποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α σας προσκαλούν στον ετήσιο χορό του Συλλόγου,
που θα γίνει την Παρασκευή 04 Μαρτίου
2016 στο «Αρχοντικό του Σαράντη», Φυλής
234 (πλησίον Πλ. Αμερικής) τηλ. 2108643554,
με πλούσιο μενού και καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

Η παρουσία σας μας τιμά
και μας χαροποιεί ιδιαίτερα.
Πληροφορίες:
Δημ. Φαλτάιτς
6983494949
Κων. Τσιγγάρης
6983498100
Δημ. Παναγιώτου 6938326513
Γραφ. Συλλόγου 2103634377

Σύλλογος Αποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Αποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α. (Σ.Α.Σ)
μετά τις αρχαιρεσίες της 23 Ιανουαρίου 2016 έχει ως εξής:
1. Φαλτάιτς Δημήτριος Πρόεδρος
2. Αναγνωστάκης Κων/νος Αντιπρόεδρος
3. Βούλγαρης Παναγιώτης Αναπλ. Αντιπρόεδρος
4. Τσιγγάρης Κων/νος Γεν. Γραμματέας
5. Παναγιώτου Δημήτριος Ταμίας
6. Μαριόλης Γεώργιος Κοσμήτορας
7. Παπαδόπουλος Γεώργιος Πρόεδρος Σ.Ε.
8. Αβραμίδης Ιωάννης Μέλος Σ.Ε.
9. Ευτυχίδης Σταύρος Μέλος Σ.Ε.
10. Τρέσσος Δημήτριος Μέλος Σ.Ε.
11. Μαχαίρας Πέτρος Διαχ/στης Ιστοσελίδας
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Δημήτριος Φαλτάιτς, Σμήναρχος ε.α.
ο Γεν. Γραμματέας Κων/νος Τσιγγάρης, Σμήναρχος ε.α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΥΠΞΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
(ΣΑΣΥΔΑ), διοργανώνει "Αποκριάτικη Συνεστίαση" στις 6 Μαρτίου
2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 13:00, στο κέντρο "ΠΟΣΕΙΔΩΝ" τέρμα
Σοφοκλέους & Επαμεινώνδα 18 (Τζιτζιφιές). Ορχήστρα και πλήρες
μενού με απεριόριστη κατανάλωση ποτών. Τιμή κατ' άτομο 18€.
Πληροφορίες & Κρατήσεις στα τηλέφωνα 210-3238449 & 2110128149.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
02-02-2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 1/16

1.- Το Συντονιστικό Συμβούλιο των
τριών Ενώσεων Αποστράτων και οι τρεις
Ενώσεις Ε.Α.Α.Σ, Ε.Α.Α.Ν και Ε.Α.Α.Α
-Συμπαρίστανται στον αγώνα των Στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας (Σ.Α)
και στηρίζουν τα δίκαια αιτήματά τους
-Καλούν τους Απόστρατους που επιθυμούν και ειδικά τους προερχόμενους
από τα Σ.Α να συμμετάσχουν στην πανελλαδική ένστολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Κολοκοτρώνη
(Παλαιά Βουλή) στην Αθήνα στις 5 Φεβρουαρίου και ώρα 16:00, που διοργανώνουν οι Ενώσεις/Ομοσπονδίες των

εν ενεργεία Στελεχών της ΕΛ.ΑΣ, του
Λ.Σ και του Π.Σ.
-Αγωνίζονται για την μη περαιτέρω
μείωση των συντάξεων των ‘εν ενεργεία’
και ‘εν αποστρατεία’ Στελεχών των Ε.Δ
και των Σ.Α, στα πλαίσια της ιδιατερότητας της εργασίας τους και της αναγνώρισης της προσφοράς τους στους
αγώνες της Πατρίδας.
-Μάχονται για την επιστροφή του
υπολοιπόμενου ποσού που έπρεπε να
λάβουν, σε εφαρμογή των αποφάσεων
του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ).

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ
ΑΕΤΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ, Νο 2/2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ & ΕΚΛΟΓΕΣ.
Αθήνα, 8-2-2016
Αγαπητοί Συνάδελφοι και Φίλοι Οικοπεδούχοι στον Αετό Καρύστου,
Ο Σύλλογος Οικοπεδούχων του ΟΣΜΑΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ ΣΥΝ. Π.Ε. βρίσκεται στην πολύ
ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσει ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η μετατροπή του
Συνεταιρισμού μας, του ΟΣΜΑΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ ΣΥΝ. Π.Ε. (Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης),
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1667/1986, υπό την εποπτεία του Υπουργείου
Οικονομικών. Τόσο ο νέος Πρόεδρος του Συνεταιρισμού Απτχος (Ι) ε.α. Δρ Γ. Γερούλης
όσο και αρκετά μέλη του Δ.Σ. και του Ε.Σ. προέρχονται από τον Σύλλογό μας και
αναμένεται να ενσκύψουν με ιδιαίτερη ευαισθησία στα εν εξελίξει θέματα του Οικισμού
μας με πρόθεση να δώσουν τις καλύτερες εφικτές λύσεις σε αυτά.
Περιμένουμε όλοι μας να πληροφορηθούμε τις προγραμματικές δηλώσεις του νέου
Δ.Σ. του «ΙΚΑΡΟΥ» που θα καθορίζουν τις επιδιώξεις και την πορεία του. Υπάρχουν όμως
αρκετοί στόχοι και επιδιώξεις του ΟΣΜΑΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ ΣΥΝ. Π.Ε. για την επίτευξη των οποίων
θα απαιτηθούν τροποποιήσεις / προσθήκες / αλλαγές στο Καταστατικό του Συνεταιρισμού,
που μπορούν να γίνουν μόνον μέσω μιάς έκτακτης ή τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
Μελών του.
Όπως σας έχουμε ήδη ανακοινώσει ο Σύλλογός μας είχε προγραμματίσει να πραγματοποιήσει την τακτική του Γενική Συνέλευση και Εκλογές ανάδειξης νέων Δ.Σ. και Ε.Ε. την
27ην Φεβρ. 2016.
Επειδή όμως μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει ενδιαφέρον δήλωσης νέων υποψηφιοτήτων
για τα όργανα διοίκησης του Συλλόγου μας καθώς επίσης επειδή κρίναμε ότι θα ήταν
συμφέρον να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα οι Γενικές Συνελεύσεις τόσο του ΟΣΜΑΑ Ο
ΙΚΑΡΟΣ ΣΥΝ. Π.Ε., όσο και του Συλλόγου Οικοπεδούχων του Αετού Καρύστου (του μεγαλύτερου μέχρι τώρα προγράμματος του ‘ΙΚΑΡΟΥ’) αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε
τις Γενικές Συνελεύσεις και των δύο Φορέων, καθώς και τις Εκλογές για του Σύλλογο Οικοπεδούχων, την Κυριακή 3 Απριλίου 2016, στο Αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου
Αθηνών και από ώρας 10.00’.
Λεπτομέρειες για την Γενική Συνέλευση και Εκλογές του Συλλόγου Οικοπεδούχων
Καρύστου θα σας ανακοινώσουμε με νεότερη μας δημοσίευση στην Η.Τ.Α. και ανάρτηση
στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας, την: http://www.ikaros-karystos.gr/index.html, την
οποία σας προτρέπουμε να επισκέπτεσθε συχνά.
Παρακαλούμε τα Μέλη μας – Οικοπεδούχους του Αετού Καρύστου, ιδίως τους
νεότερους ή τους Κληρονόμους των αρχικών Μελών, να διαβάσουν προσεκτικά και την
προηγούμενη μας Ενημέρωση Νο 1/2016, που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας και
να δηλώσουν έγκαιρα συμμετοχή για το Δ.Σ. και Ε.Ε., ώστε να μπορέσει ο Σύλλογός μας
να συνεχίσει την πορεία του για την ολοκλήρωση και βελτίωση του Οικισμού μας στον
Αετό Καρύστου.
Περιμένουμε να επικοινωνήσετε έγκαιρα μαζί μας, τηλεφωνικά (6983 510 213) είτε
και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (george.kargas@gmail.com), για να δηλώσετε την υποψηφιότητά σας και να καταρτίσουμε έγκαιρα το ενιαίο Εκλογικό ψηφοδέλτιο του Συλλόγου
μας.
Αγαπητοί Συνάδελφοι, Φίλες και Φίλοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου Οικοπεδούχων
Αετού Καρύστου, εύχεται από καρδιάς στον Συνεταιρισμό μας, τον ΟΣΜΑΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ ΣΥΝ.
Π.Ε., κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο του, η οποία μπορεί να αποβεί τελικά προς όφελος
και όλων των Μελών του.
Γεώργιος Θ. Κάργας
Ταξίαρχος (ΤΑ) ε.α.
Πρόεδρος Συλλόγου Οικοπεδούχων Αετού Καρύστου, &
Πρόεδρος Εποπτικού Συμβουλίου του ΟΣΜΑΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ ΣΥΝ. Π.Ε.
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Ομιλία παραδίδοντος προέδρου ΕΑΑΑ
Πετύχαμε οι τρεις Θεσμικές Ενώσεις για πρώτη φορά,
μοριοδότηση των μελών της ΕΑΑΑ για τον παραθερισμό.
μαζί με τις άλλες Ενώσεις (ΝΠΙΔ) που εκπροσωπούν τους
Επίσης μετά την επιμονή του Συντονιστικού σχετικά με τα
Όταν αποφάσισα, πριν τρία χρόνια, να θέσω υποψηφιότητα
ε.ε. και απόστρατους των ΕΔ και ΣΑ να ενωθούμε, να ενώπροβλήματα που εξακολουθούν να υφίστανται στον παραως Πρόεδρος και να συμπορευτώ σε αυτή την προσπάθεια,
σουμε τη φωνή μας παραμερίζοντας τα λίγα που μας
θερισμό, απεφασίσθη από το νύν ΥΕΘΑ, να υποβληθούν
είχα θέσει ως αδιαπραγμάτευτους όρους της συμμετοχής
χώριζαν, για τον κοινό σκοπό, για τον κοινό στόχο, αν και κααπό το Συντονιστικό Συμβούλιο επιπλέον προτάσεις για αλμου, τους οποίους τήρησα απαρέγκλιτα μέχρι σήμερα, τον
τακριθήκαμε για αυτό δυστυχώς από μερίδα συναδέλφων,
λαγές στο υφιστάμενο καθεστώς το ταχύτερο δυνατόν για
εκατέρωθεν σεβασμό, την ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά
και πραγματοποιήσαμε πρωτοφανείς, μεγάλες και δυναμικές
την καλύτερη εξυπηρέτηση των αποστράτων και Βετεράνων.
μεταξύ μας, το ακομμάτιστο, την ενωμένη προσπάθεια, την
συγκεντρώσεις για πρώτη φορά: δύο σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη,
Προτείναμε στον ΥΕΘΑ την καθιέρωση της ημέρας ΑΠΟαλλαγή και αναβάθμιση της Ένωσης, την αναμόρφωση του
Λάρισα και Χανιά διαμαρτυρόμενοι όχι μόνον για τις πολλαπλές
ΣΤΡΑΤΟΥ και αναμένεται η έγκριση συγκεκριμένης ημερομηνίας
θεσμικού και νομικού πλαισίου αυτής, και την εθελοντική
εις βάρος μας περικοπές, όχι μόνον για την εις βάρος μας
(ή 21 Νοε ή 14 Σεπτ.).
συμμετοχή, για το καλό των συναδέλφων και της Ένωσης
συντελούμενη αδικία αλλά το κυριότερο, για τις περικοπές
Προτείναμε τη συμμετοχή των τριών Ενώσεων στα Διοιγενικότερα και όχι για το προσωπικό ή συντεχνιακό μας
στις ΕΔ που έχουν άμεση επίπτωση στην αποτρεπτική ικακητικά Συμβούλια των Μετοχικών Ταμείων και του ΑΟΟΑ,
όφελος. Να μείνουμε μακριά από ομάδες και συντεχνιακές
νότητα της χώρας μας, στην επιχειρησιακή εκπαίδευση, στη
καθώς και σε Επιτροπές και εν γένει διαδικασίες που αφορούν
μεθόδους.
διαθεσιμότητα των οπλικών συστημάτων και το πιο σοβαρό,
τους αποστράτους. Θα υποβληθούν συγκεκριμένες προτάσεις
Εξελέγειν Πρόεδρος με πολύ μεγάλη πλειοψηφία εκθέστο ηθικό του προσωπικού των ΕΔ και οι οποίες θα πρέπει
από το Συντονιστικό για λήψη τελικής απόφασης
τοντας τις αρχές μου και τα πιστεύω μου σε όλα τα μέλη,
να σταματήσουν άμεσα.
Μετά από εισήγηση του Συντονιστικού, το ΥΠΕΘΑ έχει
τόσο κατά τις επισκέψεις μου στα Παραρτήματα, όσο και
Προς το σκοπό αυτό επίσης οι τρεις Πρόεδροι των
προωθήσει πρόταση για εξαίρεση των Μερισμάτων και των
κατά την επικοινωνία που είχα με καθέναν ξεχωριστά, εκΕνώσεων μαζί με το νομικό σύμβουλο του Συντονιστικού το
ΕΚΟΕΜ από το άθροισμα των συντάξεων, όπως αυτές υποφράζοντας πάντοτε με απόλυτη ειλικρίνεια, τις απόψεις
Στρατηγό Θωμά Καρανίσσα, συναντηθήκαμε για πρώτη φορά
λογίζονται από την ΗΔΙΚΑ, γιατί τα Μετοχικά αφενός δεν
μου και τους προβληματισμούς μου, σχετικά με τη νέα
από ιδρύσεως των Ενώσεων με τον Πρωθυπουργό της
είναι επικουρικά και αφετέρου αυτός ο τρόπος υπολογισμού
Ένωση. Αντάλλασα σκέψεις και απόψεις και προετοίμασα το
χώρας, το Συντονιστικό μαζί με τον οικονομικό σύμβουλο
συντάξεων και κρατήσεων είναι κατάφορα άδικος αφού
σχέδιο Δράσης από τις επιστροφές που είχα, μέσα από την
του Συντονιστικού τον Αρχιπλοίαρχο
γίνεται επί πλασματικών και όχι
εποικοδομητική επικοινωνία μας.
Ιωάννη Αντωνιάδη, με όλους τους
πραγματικών αποδοχών.
Ένα σχέδιο, πρωτόγνωρο και πρωτοφανές για τα δεδομένα
Επίσης προτάθηκε από το ΣυνΑρχηγούς των Πολιτικών Κομμάτων,
Νικάμε, όταν στα δύσκολα είμαστε
της Ένωσης, το οποίο πραγματικά έδινε όραμα και προοπτική
τονιστικό και προωθήθηκε από το
με Υπουργούς, και με τους Αρχηγούς
ενωμένοι, πετυχαίνουμε τους στόχους
αλλαγής στην Ένωση. Αλλαγή την οποία όλοι θέλαμε, αλλά
ΥΠΕΘΑ πρόταση για εξαίρεση των
των ΓΕ πολλές φορές, παρουσιάμας, όταν η προσπάθεια είναι συλλοκαι αλλαγή απαραίτητη και αναγκαία για την μετεξέλιξη της
Μερισμάτων, ΕΚΟΕΜ και των επιζοντας τεκμηριωμένες οικονομικές
γική και αυτό είναι δική μας υπόθεση
Ένωσης σε μία δεξαμενή σκέψης (think tank), σε ένα φορέα
δομάτων κινδύνου από την προαναλύσεις και προτάσεις, κάτι που
δυναμικό, θεσμικό και διεκδικητικό για το συμφέρον των
σμέτρηση στις συντάξεις.
στο παρελθόν ουδείς μπορούσε
και από εμάς εξαρτάται.
μελών μας.
να διανοηθεί και αποτρέψαμε τις
Κατόπιν εισήγησης του ΣυντονιΑνέλαβα την Προεδρία της Ένωσης σε μια αδιαμφισβήτητα
ήδη ψηφισμένες περικοπές για το
στικού, το ΥΠΕΘΑ στα πλαίσια καδύσκολη περίοδο για τη χώρα μας και για όλους τους
2014. Καταφέραμε το ακατόρθωτο, να σταματήσουν οι ήδη
τάργησης των συνταξιοδοτικών περικοπών με ηλικιακά κριΈλληνες, λόγω της οικονομικής κρίσης, η οποία σημαδεύτηκε
ψηφισμένες περικοπές για το 2014, να μη συμπεριληφθούν
τήρια έχει στείλει στο Υπουργείο Οικονομικών τροπολογία
από αλόγιστες, απάνθρωπες και δυσβάσταχτες περικοπές,
στον προϋπολογισμό του 2014 και να μην υποστούμε άλλες
κατάργησης της διάταξης του Ν.4024/11, για συνταξιοδοτική
με φόρους και χαράτσια μαζί, για όλους τους Έλληνες και
περικοπές. Αυτό πραγματικά ήταν ένα μεγάλο κατόρθωμα,
τακτοποίηση της συγκεκριμένης κατηγορίας αποστράτων.
ειδικά για μας τους Στρατιωτικούς (ε.ε. και ε.α.) από περικοπές
Το ΥΠΕΘΑ μετά από πρόταση του Συντονιστικού έχει
διότι σε διαφορετική περίπτωση θα είχαμε υποστεί περικοπές
σε μισθούς και συντάξεις, σε αριθμό υπερδιπλάσιο των ανστείλει στο Υπουργείο Οικονομικών επεξεργασμένη πρόταση
πάνω από 15%,επιπλέον των άλλων.
τιστοίχων περικοπών που επιβλήθηκαν στους υπόλοιπους
Επίσης προς το σκοπό αυτό οι τρείς Ενώσεις προσφύγαμε
από το Γρ. Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, με την οποία προσυνταξιούχους και κοινωνικές ομάδες, και σε ποσοστό πάνω
στο Συμβούλιο της Επικρατείας με το νομικό μας Σύμβουλο,
τείνεται η άμεση απεμπλοκή των τριών Μετοχικών Ταμείων
από 60%, όταν στους άλλους το ποσοστό αυτό ήταν 35%,
για την αντισυνταγματικότητα των εφαρμοστικών διατάξεων
και των Ειδικών Λογαριασμών αυτών από τις διατάξεις
οδηγώντας μας έτσι στην ανέχεια, τη μιζέρια και πολλούς
του Ν 4093/2012 που αφορούσαν μειώσεις βασικών μισθών
θέματος αρμοδιότητος Υπουργείου Οικονομικών και Εργασίας
εξ’ υμών στην εξαθλίωση.
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Απ’ ότι ενημερωθήκαμε στη
και επιδομάτων καθώς και αναδρομικών μειώσεων από
Μέσα λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον, και σε αυτά τα δύσυνάντηση που είχαμε πριν από 20 ημέρες περίπου οι τρείς
1/8/12 μέχρι 31/12/12(διπλές περικοπές) και όπως είναι
σκολα δεδομένα, εκλήθημεν το 2013 ευθύς με την ανάληψη
γνωστόν δικαιωθήκαμε. Ο Νόμος αυτός κρίθηκε αντισυνΠρόεδροι των Ενώσεων με τον κ. Κατρούγκαλο, τα ταμεία
των καθηκόντων μου ως Προέδρου του ΔΣ/ΕΑΑΑ, εγώ και
ταγματικός, αλλά δυστυχώς δικαιωθήκαμε μόνον κατά το
μας θα παραμείνουν ως έχουν.
το ΔΣ, να υλοποιήσουμε το Σχέδιο Δράσης, και να ανταποήμισυ(50%). Ο αγώνας βέβαια συνεχίζεται μέχρι της πλήρους
Προτείναμε τη συνέχιση της εκπομπής ‘Με αρετή και
κριθούμε στις νέες προκλήσεις και απαιτήσεις των μελών
εφαρμογής της απόφασης του ΣτΕ, όπως αρμόζει σε ένα
τόλμη’. Ο κ.ΥΕΘΑ σε συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΕΡΤ
μας. Εθεωρείτο πραγματικά δύσκολο καθότι η Ένωση έπρεπε
ευνομούμενο κράτος και σε μία Δημοκρατία.
στις 15-06-2015, συμφώνησαν να προχωρήσουν σε μία
να παίξει ένα ρόλο διαφορετικό, από αυτόν που είχε μέχρι
συμφωνία του ΥΠΕΘΑ με την ΕΡΤ, προκειμένου να ξεκινήσει
Συνεχίζοντας την προσπάθεια και ενεργώντας οι τρείς
τότε, ένα ρόλο πρωταγωνιστικό,ένα ρόλο πιο θεσμικό θα
μία εκπομπή των Ε.Δ. διαφορετική από ότι στο παρελθόν.
Πρόεδροι των Ενώσεων έγκαιρα, έγκυρα και συντονισμένα,
έλεγα, για να μπορεί να επηρεάζει και να προλαμβάνει τις
Μία εκπομπή η οποία θα προβάλει το έργο των Ε.Δ., τα προκαι μάλιστα εν μέσω καλοκαιριού που οι Ενώσεις ήταν κλειεις βάρος μας εξελίξεις. Και αυτό πραγματικά κάναμε και εν
βλήματα των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στρατιωτικών,
στές, και σε συνεχή επικοινωνία με τους υπουργούς Άμυνας,
μέρει το πετύχαμε. Στραφήκαμε προς την εξωστρέφεια που
αλλά και την κοινωνική προσφορά των Ε.Δ.
με άλλους υπουργούς και Βουλευτές, αποτρέψαμε την
ήταν και ο πρωταρχικός μας στόχος, αλλά και ο στόχος του
Σε ότι αφορά τα προβλήματα Υγειονομικής-Φαρμακευτικής
ψήφιση του άρθρου 221 περί υπαγωγής των Μετοχικών ΤαΣχεδίου Δράσης.
περίθαλψης στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία παρόλο που έγιναν
μείων στο ΕΤΕΑ και καταφέραμε να παραμείνουν ως έχουν,
Η ΕΑΑΑ μαζί με τις άλλες δύο ενώσεις (ΕΑΑΣ και ΕΑΑΝ),
προτάσεις στο παρελθόν απεφασίσθη να αποσταλούν ξανά
παρότι το νομοσχέδιο είχε προωθηθεί στη Βουλή για ψήφιανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις των μελών της, αλλά και
συγκεκριμένες προτάσεις από το Συντονιστικό Συμβούλιο
ση.
τα κελεύσματα των καιρών και με στόχο πάντοτε τη
ώστε μετά την επεξεργασία να δοθούν λύσεις όπου είναι
Και όλα αυτά αγαπητοί συνάδελφοι, ήταν πραγματικά μια
διεκδίκηση του αυτονόητου, δηδυνατόν, για τη διευκόλυνση των αποστράτων και των οιμεγάλη μας επιτυχία. Ήταν μια νίκη
λαδή το δικαίωμα της αξιοπρεπούς
κογενειών τους.
όλων μας σε μια δύσκολη και άνιση
διαβίωσης μας και της ισότιμης,
μάχη.
Καταθέσαμε αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ για τη νομοθετική
θέλω να συγχαρώ το νέο Πρόεδρο
ισόνομης και αναλογικής σύμφωνα
ρύθμιση της υλοποίησης του 50% καθότι είναι αντισυνταγΚαι όμως τα καταφέραμε. Και θα
και το νέο ΔΣ για την εκλογή τους,
με το σύνταγμα αντιμετώπισής μας,
ματική.
τα καταφέρουμε στο μέλλον αν
τους εύχομαι κάθε επιτυχία στα δύσε ότι αφορά τις περικοπές, σε
Διοργανώσαμε ημερίδα με θέμα «Υγειονομική περίθαλψη
μείνουμε ενωμένοι. Μην ξεχνάτε
σκολα που έρχονται.
σχέση με τους άλλους συνταξιούτων Αποστράτων» τα συμπεράσματα της οποίας μαζί με τις
ότι, νικάμε, όταν στα δύσκολα είχους, έδωσε μια σειρά από δύσκοπροτάσεις προωθήθηκαν στην πολιτική ηγεσία για εξέταση
μαστε ενωμένοι, πετυχαίνουμε τους
λους και άνισους αγώνες και κακαι υλοποίηση.
στόχους μας, όταν η προσπάθεια
τορθώσαμε μέσα σε λίγο χρονικό
είναι συλλογική και αυτό είναι δική
Κατόπιν αιτήματος του Συντονιστικού προς τον κ. ΥΕΘΑ
διάστημα η Ένωση να αποκτήσει αυτό που δεν είχε τα προμας υπόθεση και από εμάς εξαρτάται.
εδόθη γραφείο στο ΥΠΕΘΑ με σκοπό την διεξαγωγή των ΔΣ
ηγούμενα χρόνια, φωνή, παρουσία και αναγνωρισιμότητα.
Αλλά δεν ήταν μόνον οι αγώνες που δώσαμε αγαπητοί
του Συντονιστικού και την συνάντηση αυτού με τον κ. ΥΕΘΑ
Και αυτό είναι η απόλυτη αλήθεια.
συνάδελφοι στον τομέα των περικοπών και των Μετοχικών
μία φορά το μήνα για την προώθηση των θεμάτων ενδιαφέΜε τις κοινές συνεντεύξεις τύπου που δώσαμε οι τρεις
Ταμείων, περί μη υπαγωγής των στο ΕΤΕΑ. Δώσαμε οι τρείς
ροντος των Αποστράτων.
Πρόεδροι των Θεσμικών Ενώσεων αλλά και οι Σύμβουλοι
Προτάθηκε τέλος να αναληφθούν πρωτοβουλίες από το
Ενώσεις ως Συντονιστικό, και άλλους αγώνες δύσκολους,
του Συντονιστικού( Νομικός και Οικονομικός) στα διάφορα
ΥΠΕΘΑ ώστε να σταματήσει ο απαράδεκτος χαρακτηρισμός
και σε άλλα θέματα, εξίσου σημαντικά και προς όφελος των
ΜΜΕ, τις ανακοινώσεις τύπου στα διάφορα site και εφημερίδες,
των στελεχών των Ε.Δ. ως ένστολων.
μελών μας. Από αυτά κάποια έχουν υλοποιηθεί και άλλα
αλλά και με την παρουσία μας στα διάφορα κανάλια της τηβρίσκονται σε εξέλιξη. Και συγκεκριμένα αναφέρω:
Πέραν όμως των ανωτέρω που ήταν θέματα κοινά των
λεόρασης, πετύχαμε να μάθει ο ελληνικός λαός, ότι οι
Ενώσεων και ο αγώνας δόθηκε από το Συντονιστικό μετά
Μείωση του επιτοκίου κατά μια μονάδα και του χρόνου
Στρατιωτικοί δεν είμαστε οι προνομιούχοι όπως θέλουν
από τις αποφάσεις των ΔΣ, ως ΕΑΑΑ και ως ΔΣ,δώσαμε και
εξόφλησης των δανείων κατά πέντε (5) χρόνια για όσους
κάποιοι να μας παρουσιάζουν, αλλά οι χαμηλότερα αμειβόάλλους αγώνες. Αγώνες δύσκολους και κάτω από δύσκολες
πήραν δάνεια από τον ΑΟΟΑ.
μενοι, και οι αδικημένοι σε σχέση με αυτό που προσφέραμε
Την τροποποίηση του Νομοθετικού πλαισίου ως προς το
συνθήκες, που αφορούσαν την υλοποίηση του Σχεδίου Δράκαι συνεχίζουν να προσφέρουν τα στελέχη των ΕΔ, το υπέρεργασιακό καθεστώς των Αποστράτων (Ν 4151/13).
σης. Πολλά από τα αναφερόμενα στο Σχέδιο Δράσης τα
τατο αγαθό, που είναι η άμυνα και η ασφάλεια της χώρας,
υλοποιήσαμε και σε άλλα θέσαμε το πρώτο λιθαράκι και
Μετά από εισηγήσεις μας στους Υπουργούς συμβάλλαμε
για να υπάρχει ειρήνη, για να υπάρχει ανάπτυξη. Ακούστηκαν
ευρίσκονται σε εξέλιξη. Θέλω να πιστεύω ότι και το νέο ΔΣ
στην εφαρμογή του μέτρου για την θεώρηση των βιβλιαρίων
για πρώτη φορά οι Θεσμικές Ενώσεις, ο κόσμος έμαθε τις
στο πλαίσιο της συνέπειας και της συνέχειας, θα καταβάλει
υγείας των μελών στα ΚΕΠ και όχι στον ΕΟΠΥΥ με τα γνωστά
Ενώσεις Αποστράτων και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει
κάθε προσπάθεια για την υλοποίησή τους. Συγκεκριμένα:
προβλήματα τότε και με τις ατέλειωτες ουρές ταλαιπωκανείς γιατί αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικόΜειώσαμε το κόστος της ΗτΑ με τη διενέργεια δημόσιου
ρίας.
τητα.
διαγωνισμού κατά 40% σε σχέση με το προηγούμενο, ήτοι:
Τη βελτίωση της υπουργικής απόφασης αναφορικά με τη
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E ΝΗΜΕΡΩΣΗ
από 3.500 ευρώ μηνιαίως σε 2.065 ευρώ. Επίσης στη
των 70 χρόνων από ιδρύσεως της ΕΑΑΑ στην οποία τιμήσαμε
είναι στη διάθεση του καθενός για κάθε έλεγχο.
σύμβαση που υπεγράφη συμπεριελήφθη ο χειρισμός της
για πρώτη φορά, τους Βετεράνους της ΠΑ, τους ΥΕΘΑ,
Κλείνοντας θέλω να συγχαρώ το νέο Πρόεδρο και το νέο
ιστοσελίδας καθώς και η δημοσιογραφική κάλυψη που αποΑΝΥΕΘΑ, ΥΦΕΘΑ, τους ΑΓΕΕΘΑ και Α/ΓΕΑ, καθώς και τους ΕπίΔΣ για την εκλογή τους, τους εύχομαι κάθε επιτυχία στα δύτελούσαν επιπλέον κόστος, τα προηγούμενα χρόνια.
τιμους Α/ΓΕΑ και Α/ΑΤΑ, οι οποίοι μας τίμησαν με την
σκολα που έρχονται αλλά και να υλοποιήσουν αυτά που
παρουσία τους. Επίσης για τα 70 χρόνια στην εκδήλωση της
δεν μπορέσαμε εμείς. Να μας ξεπεράσουν σε επιτυχίες στο
Αναβαθμίσαμε την ΗτΑ, δημοσιεύοντας άρθρα Ακαδημαϊκών
κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΕΑΑΑ, τιμήσαμε τον
θεσμικό έργο τους, σύμφωνα με τις προσδοκίες όλων μας.
και εγκρίτων καθηγητών Πανεπιστημίου πάνω σε τρέχοντα
Ένα μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου στα
Πρόεδρο του ΣτΕ κ. Ρίζο και τον Επίτιμο Πρόεδρο του Ελεγκαι επίκαιρα θέματα και προβάλαμε Εθνικά θέματα όπως
μέλη εκείνα του ΔΣ που υποστήριξαν το Σχέδιο Δράσης, συκτικού Συνεδρίου και Πρόεδρο του ΑΣΕΠ κ.Καραβοκύρη οι
αυτό της Θράκης δεχόμενοι τα συγχαρητήρια και τη θετική
νεργάστηκαν και βοήθησαν τα μέγιστα στους αγώνες που
οποίοι μας τίμησαν με την παρουσία τους. Για τα 70 χρόνια
κριτική, Υπουργών, Βουλευτών, Καθηγητών και πάρα πολλών
δώσαμε και σε όλα όσα πετύχαμε. Ήταν πραγματικά πάρα
επίσης η ΕΑΑΑ προέβη στην έκδοση επετειακού ημερολογίου.
συναδέλφων.
Συμμετείχε η ΕΑΑΑ για πρώτη φορά στις εκδηλώσεις της
πολλά κάτω από δύσκολες συνθήκες. Τους εκφράζω την
Μειώσαμε το κόστος της σταθερής τηλεφωνίας της
απελευθέρωσης της Κομοτινής, και
ευγνωμοσύνη μου και τους συγΈνωσης και των Παραρτημάτων κατά 25% με την υπογραφή
καθιερώσαμε τη συμμετοχή της
χαίρω θερμά.
νέας σύμβασης με τη Wind.
ΕΑΑΑ κάθε χρόνο στις εκδηλώσεις
Θέλω να ευχαριστήσω τα ΔΣ
Αναβαθμίσαμε την υπάρχουσα ιστοσελίδα σε μια πιο δυΛάθη κάνει αυτός που εργάζεται,
της απελευθέρωσης της Θράκης
των Ενώσεων ΕΑΑΣ και ΕΑΑΝ για
ναμική και ενημερωτική και αναρτάται η ΗτΑ στην ιστοσελίδα
αυτός που προσπαθεί, μάχεται και
ώστε να υπάρχει η παρουσία της
τη συνεργασία και γι’ αυτά που πεκάθε μήνα για την έγκαιρη ενημέρωση των μελών μας.
αγωνίζεται. Αλάνθαστος είναι αυτός
ΕΑΑΑ στην ευαίσθητη αυτή περιοχή
Προσλάβαμε Λογιστή ώστε η Ένωση να μπορεί να αντατύχαμε. Τους Προέδρους των Ενώμε τα γνωστό Μουσουλμανικό πρόποκριθεί στα νέα δεδομένα του διπλογραφικού συστήματος
σεων (ΕΑΑΣ και ΕΑΑΝ) το Ναύαρχο
που δεν ασχολείται με τίποτε απολύσύμφωνα με το νόμο και αναρτήσαμε για πρώτη φορά τους
βλημα.
Σπύρο Περβαινά, που ήταν και Πρότως.
ισολογισμούς-απολογισμούς του 2012 και 2013. Η ανάρτηση
εδρος του Συντονιστικού, το ΣτραΑγαπητοί συνάδελφοι, στην ποτου ισολογισμού-απολογισμού του 2014 θα γίνει μετά την
τηγό Παντελή Μαυροδόπουλο και
ρεία αυτή κάναμε και λάθη και αυτά
έγκριση από τον ΥΕΘΑ.
τον Στρατηγό Ευάγγελο Δανιά για την υποδειγματική συπροσπαθήσαμε να τα διορθώσουμε. Άλλωστε πρέπει να
Τοποθετήσαμε νέο σύστημα εκδόσεως ταυτοτήτων και
νεργασία μας, την αμέριστη συμπαράστασή τους σε πνεύμα
γνωρίζετε ότι, λάθη κάνει αυτός που εργάζεται, αυτός που
καρτών με δικλείδα ασφάλειας και ελέγχου, ώστε να μην
συναδελφικής αλληλεγγύης και ομαδικής αντιμετώπισης
προσπαθεί, μάχεται και αγωνίζεται. Αλάνθαστος είναι αυτός
εκδίδονται κάρτες μελών σε μη δικαιούχους όπως στο πατων κάθε είδους θεμάτων που αντιμετώπισε η ΕΑΑΑ στη
που δεν ασχολείται με τίποτε απολύτως. Επίσης θα μπορελθόν με τα γνωστά προβλήματα, και θα εκδοθούν σύμφωνα
διάρκεια της τριετούς θητείας μας,την αγάπη τους, την
ρούσαμε να κάνουμε και πολλά περισσότερα, αλλά δυστυχώς
με την απόφαση του ΔΣ νέες κάρτες και ταυτότητες άλλου
αγωνιστικότητά τους και τη μαχητικότητά τους για τη διεκστην πορεία αυτή αντιμετωπίσαμε προβλήματα, αντιδράσεις
χρώματος σε όλα τα μέλη, αντικαθιστώντας τις παλιές, για
δίκηση των δίκαιων αιτημάτων μας. Θέλω δε να επισημάνω
και αντισυναδελφικές συμπεριφορές που είχαν να κάνουν
πλήρη έλεγχο όλων αυτών που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα.
την συνεχή επικοινωνία μας και την πολλές φορές συνεργασία
με την αναβάθμιση της Ένωσης, τις προωθούμενες αλλαγές,
Δημιουργήσαμε Γραφείο Νομικού Συμβούλου και προσμας ακόμη και Σαββατοκύριακα και αργίες, προκειμένου να
την τροποποίηση της ΚΥΑ σχετικά με τη νέα σύνθεση του ΔΣ
λάβαμε έμπειρο Νομικό Σύμβουλο, τον επίτιμο Πρόεδρο
ανταλλάξουμε απόψεις και να εξετάσουμε τρόπους αποτεκαι την πρόοδο γενικότερα.
του Αναθεωρητικού, το Στρατηγό Θ. Καρανίσσα που είναι
Μην ξεχνάτε άλλωστε ότι η πρόοδος είναι μια όμορφη
λεσματικής υπεράσπισης των συμφερόντων των μελών
και νομικός Σύμβουλος του Συντονιστικού, με σύμβαση συγλέξη που τη δημιουργεί η αλλαγή και η αλλαγή έχει πολλούς
μας.
κεκριμένου έργου για συγκεκριμένο διάστημα για την επιΘέλω επίσης να ευχαριστήσω ως Πρόεδρος του ΣΟΔ
εχθρούς. Η αλλαγή επίσης όπως γνωρίζετε δημιουργεί δράσεις, και αντιδράσεις. Αυτές όμως δεν πρέπει επουδενί και
βοήθηση του ΔΣ, την ενημέρωση των μελών μας σε θέματα
τους Προέδρους των συμμετεχόντων φορέων,τα ΝΠΙΔ, για
με κανέναν τρόπο να τοποθετούνται υπεράνω του γενικού
νομικής φύσεως και την παροχή νομικών συμβουλών στα
τη συνεργασία που είχαμε όλο αυτό το διάστημα, παρά τις
όποιες διαφωνίες μας,για τη βοήθειά τους στους κοινούς
συμφέροντος έναντι των οποιοδήποτε προσωπικών σκοπιμέλη μας με έξοδα της Ένωσης. Δυστυχώς όμως αδικαιοαγώνες και τη στήριξή τους στην κοινή προσπάθεια που καμοτήτων και ιδεοληψιών.
λόγητες αντιδράσεις και συμπεριφορές μελών του ΔΣ, τον
ταβάλαμε όλοι μαζί αλλά και γι’ αυτά που πετύχαμε.
ανάγκασαν να παραιτηθεί για λόγους ευθιξίας.
Αγαπητοί Συνάδελφοι
Η Ένωση έπρεπε να αλλάξει, αλλά και πρέπει να αλλάξει
Να ευχαριστήσω επίσης, το εν ενεργεία προσωπικό της
Δημιουργήσαμε με απόφαση του ΔΣ, Γραφείο εκπροσώπου
ακόμη.Αυτό ήταν το μέλημά μου και ευθύνη μου και αυτό
Ένωσης για τη άψογη συνεργασία, την υποδειγματική
τύπου και απευθυνθήκαμε για την επάνδρωσή του σε συπροσπάθησα να κάνω. Άλλωστε αυτό προέβλεπε και το
ευγενική συμπεριφορά τους και την αμέριστη βοήθειά τους
ναδέλφους με ανάλογες δυνατότητες,πλην όμως δεν υπήρξε
Σχέδιο Δράσης. Να υλοποιήσω το Σχέδιο Δράσης, το οποίο
στο έργο που υλοποίησε η Ένωση αυτό το διάστημα. Τους
επιθυμία. Τα καθήκοντα του εκπροσώπου τύπου τα εκτελούσε
εσείς οι ίδιοι, επικροτήσατε και χειροκροτήσατε και να προευχαριστώ από καρδιάς.
ο Πρόεδρος της ΕΑΑΑ.
Τέλος ευχαριστώ θερμά τους κυρίους ΥΕΘΑ και Α/ΓΕΑ για
Αναβαθμίσαμε το πνευματικό Κέντρο και προσλάβαμε
ωθήσω όλες εκείνες τις απαραίτητες και αναγκαίες αλλαγές,
την συμπαράστασή τους στον αγώνα μας, την κατανόησή
προσωπικό αποκλειστικής και συνεχούς απασχόλησης για
ώστε η Ένωση να αποκτήσει κύρος και οντότητα. Να αποτην καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών. Με απόφαση του
τους και την κάθε είδους στήριξη και βοήθειά τους στην
τελέσει τη δεξαμενή σκέψης που θα έχει άποψη και γνώμη
ΔΣ προσφέρονται δωρεάν αναψυκτικά και καφέδες στα μέλη
Ένωση. Κύριε Αρχηγέ σας ευχαριστώ θερμά.
για όλα τα θέματα ενδιαφέροντός μας και όχι μόνον, να
μας, ώστε ο χώρος αυτός να αποτελεί χώρο συνάντησης,
μπορεί να διεκδικεί πιο εύκολα, αλλά και να πετυχαίνει
Αποχωρώντας θα ήθελα πραγματικά να σας ευχαριστήσω
επικοινωνίας και σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των μεπολλά περισσότερα προς όφελος των μελών της. Προσπάκαι να σας σφίξω το χέρι για τους δύσκολους αγώνες που
λών.
θησα να προσδώσω στην Ένωση τη θεσμική της θέση και
δώσαμε, για όλα όσα πετύχαμε και για όλα όσα ευγενικά
το ρόλο που της αρμόζει, στα νέα δεδομένα και στις νέες
Αναβαθμίσαμε το τηλεφωνικό κέντρο της Ένωσης για την
διαφωνήσαμε. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για
προκλήσεις.
όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών.
την ευκαιρία που μου δώσατε να ζήσω πρωτόγνωρες και
Προς το σκοπό αυτό, και μετά από απόφαση του ΔΣ προΔημιουργήσαμε Γραφείο Οικιστικού με υπεύθυνο, μέλος
συναρπαστικές εμπειρίες, σε αυτή τη μεγάλη διάρκειας
ωθήσαμε πρόταση για την αλλαγή της ΚΥΑ σχετικά με τη
του ΔΣ, για την άμεση και έγκυρη ενημέρωση του ΔΣ και
πτήση αναχαίτισης, με πολλές εμπλοκές και σε δύσκολες
νέα σύνθεση του ΔΣ/ΕΑΑΑ,παρόμοια με αυτή που υπάρχει
των μελών μας σε θέματα ΑΟΟΑ και ΟΣΜΑΑ ΙΚΑΡΟΣ.
καιρικές συνθήκες με πολλές αναταράξεις και επικίνδυνα
και στις άλλες Ενώσεις ΕΑΑΣΔημιουργήσαμε Γραφείο Επιστημοκαιρικά φαινόμενα. Τελικά όμως η αποστολή μας εστέφθη
ΕΑΑΝ, η οποία όμως δυστυχώς
νικής συνεργασίας με σκοπό την εκμε επιτυχία και το αεροσκάφος το προσγειώσαμε ασφαδεν υπογράφτηκε από τον ΥΕΘΑ,
πόνηση μελετών πάνω σε επίκαιρα
λώς.
θα ήθελα πραγματικά να σας ευχαώστε να εκπροσωπηθούν όλες
θέματα που απασχολούν τις ΕΔ, και
Πριν αποχωριστώ το βήμα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω
ριστήσω και να σας σφίξω το χέρι για
οι Σχολές προέλευσης και για
τη διοργάνωση ημερίδων συνεργαζόγια τελευταία φορά με τα καταπληκτικά και μοναδικά λόγια
τους δύσκολους αγώνες που δώσαμε,
να υπάρχει σύνθεση απόψεων,
μενοι με Πανεπιστήμια και Ινστιτούτα.
του Paulo Coelho, τα οποία πιστέψτε με, με εκφράζουν
Δημιουργήσαμε το Παράρτημα Χαλκαι σε συνδυασμό με τη δημιαπόλυτα:
για όλα όσα πετύχαμε και για όλα
κίδας και προβήκαμε στην ενοικίαση
«Ευχαριστώ όλους εκείνους που πίστεψαν σε μένα, και
ουργία
του
γραφείου
επιστημοόσα ευγενικά διαφωνήσαμε
δώσανε τη μάχη μαζί με μένα, Μου έδωσαν πραγματικά τη
κατάλληλων χώρων για τη στέγαση
νικής συνεργασίας, να μπορεί η
δύναμη να προσπαθήσω.
αυτού και του Παραρτήματος ΠρέβεΈνωση να αναλαμβάνει εκποΕυχαριστώ όλους εκείνους που δεν πίστεψαν σε μένα,
ζας.
νήσεις μελετών με τη συμμετοχή συναδέλφων που έχουν
διότι μου έμαθαν πως δίνονται οι αγώνες.
εξειδικευμένες γνώσεις, διοικητικές εμπειρίες, μεταπτυχιακά
Με απόφαση του ΔΣ προσφέραμε στο 251 ΓΝΑ, ως δωρεά,
Ευχαριστώ όλους όσους με γέμισαν ψέματα, διότι μου
και διδακτορικά διπλώματα, πάνω σε θέματα που ενδιαφέρουν
δύο (2) οδοντιατρικές έδρες, εκ των οποίων η μία θα χρησιέδωσαν τη δύναμη της αλήθειας.
και απασχολούν το ΓΕΑ και το ΥΠΕΘΑ, αλλά και σε συνεργασία
μοποιείται μόνο για την εξυπηρέτηση των μελών της Ενώμε τα διάφορα Πανεπιστήμια και Ινστιτούτα να παρουσιάζει
Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους με πολέμησαν, διότι
σεως. Εξυπηρετήθηκαν συνάδελφοι που διαμένουν εκτός
τα θέματα αυτά στα διάφορα panels και ημερίδες, να συμπροκάλεσαν το θάρρος μου.
περιοχής Αθηνών σε συνεργασία του Προέδρου με τη
μετέχει η Ένωση, να υπάρχει η παρουσία της Ένωσης,
Ευχαριστώ όλους εκείνους που ήθελαν να μου επιβάλουν
Διοίκηση του ΓΝΑ, και σε συνεχή συνεννόηση και διαβούλευση
ώστε η Ένωση να είναι χρήσιμη και επωφελής για το ΓΕΑ
περιορισμούς, διότι μου δίδαξαν την αξία του ασυμβίβαμε τη Διοίκηση βελτιώσαμε την εξυπηρέτηση των μελών
στου.
και το ΥΠΕΘΑ χρήσιμη και επωφελής για όλους μας, χρήσιμη
μας στο ΓΝΑ παρά τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν.
Ευχαριστώ όλους όσους μου έχουν προκαλέσει σύγχυση,
Επίσης σε συνεργασία με τη Διοίκηση του ΝΙΜΙΤΣ και του
και επωφελής για την Πατρίδα μας.
διότι έχει γίνει σαφής η θέση μου.
ΓΕΣ/ΔΥΓ τα μέλη μας μπορούν να εξυπηρετούνται και να
Επιτονίζεται ότι κατά την διάρκεια της θητεία μου, ως
Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους με πρόδωσαν, όσους
απολαμβάνουν την ίδια περίθαλψη όπως και στο ΝΙΜΙΤΣ
Πρόεδρος του ΔΣ/ΕΑΑΑ και της Ένωσης, ενήργησα με
καταχράστηκαν την εμπιστοσύνη μου, Διότι μου επέτρεψαν
από τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία Θεσ/νικης- Λάρισας και
απόλυτη διαφάνεια και σύμφωνα με τους νόμους. Εφάρμοσα
να είμαι προσεκτικός.
Χανίων καθώς και Πρωτοβάθμιας περίθαλψης και συνταγοεπακριβώς τα προβλεπόμενα από αυτούς, τις Υπουργικές
Ευχαριστώ όλους εκείνους που μου δημιούργησαν προγράφησης από τα ΚΙΧΝΕ Αλεξανδρούπολης και Ξάνθης.
αποφάσεις, τις οδηγίες και τις εντολές της Εποπτεύουσας
Κατόπιν δε εισήγησης, από τους Προέδρους ΕΑΑΣ και ΕΑΑΑ
βλήματα, διότι μου έδωσαν τη δύναμη να τα αντιμετωπίζω.
Αρχής και τις αποφάσεις του ΔΣ. Παραδίδω μία Ένωση νοιστο ΔΣ/ΝΙΜΙΤΣ θα υποβληθούν προτάσεις για την επίλυση
Ευχαριστώ όλους εκείνους που με έριξαν στο έδαφος,
κοκυρεμένη με μεγάλο αποθεματικό, (2.300.000 ευρώ),
διότι μου έδωσαν τη δύναμη να μάθω να σηκώνομαι.
των προβλημάτων περίθαλψης στο ΝΙΜΙΤΣ, για να συζητηθούν
παρά το ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης ήταν μειωμένος
Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους με αγαπούν
στο ΔΣ και να προωθηθούν στον ΥΕΘΑ.
κατά 50% σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, λόγω της
και με εκτιμούν, όπως κι εγώ.»
Υποβάλαμε προτάσεις για τη βιωσιμότητα του ΜΤΑ, και
μείωσης των μερισμάτων μας, το οποίο είναι τοποθετημένο
Σας ευχαριστώ
προτάσεις για τον παραθερισμό στην Εποπτεύουσα Αρχή.
στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα το νόμο τον οποίο
Τελέσαμε για πρώτη φορά μνημόσυνο προς τιμήν του
Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Κων/νος Ιατρίδης
εφαρμόσαμε για πρώτη φορά, όπως είμαστε υποχρεωμένοι.
ευεργέτη Σμχου (Ι) Ιωάννη Αραμπατζή και καθιερώσαμε τη
Επίτιμος Δκτης ΔΑΥ
Παραδίδω μία Ένωση οικονομικά εύρυθμα και λίαν ικανοτέλεση του μνημόσυνου κάθε χρόνο προς τιμήν του.
Πρόεδρος ΕΑΑΑ.
ποιητικά λειτουργούσα σύμφωνα με όλες τις οικονομικές
Πραγματοποιήσαμε εκδήλωση στη ΛΑΕΔ για τον εορτασμό
επιθεωρήσεις του ΓΕΑ, τακτικές και έκτακτες. Όλα τα στοιχεία
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Α ρθρα
Απάντηση ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Λάρισας
Εκδήλωση προς τιμή του Υποσμηναγού Ευάγγελου Γιάνναρη.
Αγαπητοί συνάδελφοι και ορφανικά μέλη της ΕΑΑΑ,
1. Στην ΗτΑ, Οκτώβριος 2015 σελ. 13* αναφέρθηκε ότι το
Παράρτημα Λάρισας αρνήθηκε να συμμετάσχει στον ετήσιο
εορτασμό προς τιμή του Υποσμηναγού Ευάγγελου Γιάνναρη
στη Βασιλειάδα Καστοριάς και το ίδιο επαναλήφθηκε στο
Τεύχος Νοεμβρίου 2015.
Για αποκατάσταση της αλήθειας και μόνο, με σκοπό την
αντικειμενική ενημέρωση των μελών, οφείλουμε να απαντήσουμε στο λιβελλογράφημα που με πρωτοφανή, για την
ιστορία της ΕΑΑΑ, τρόπο προσπάθησε να σπιλώσει και να
συκοφαντήσει το Παράρτημα Λάρισας.
2. Η αναφορά στο Παράρτημα Λάρισας υπογράφονταν
από την ΕΑΑΑ (εκ της ΕΑΑΑ) όπως και πολλά άλλα κείμενα
που δημοσιεύονταν στην ΗτΑ. Με τον τρόπο αυτό κάποιος ή
κάποιοι ήθελαν έντεχνα να διαχέουν την ευθύνη σε όλο το
ΔΣ. Ποιος και γιατί δεν υπέγραψε τo υπόψη κείμενο; Τα
νομικά πρόσωπα διαθέτουν σφραγίδα αλλά δεν υπογράφουν,
υπογράφει γι’ αυτά ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους.
Οι ε.α. αξιωματικοί έχουν ονοματεπώνυμο, το θάρρος της
γνώμης και δεν εκφράζονται ανώνυμα.
Αλλά ας έρθουμε στο προκείμενο.
3. Όπως είναι γνωστό στα μέλη μας το Παράρτημα Λάρισας
ανελλιπώς για 20 και πλέον έτη έως το 2013 είχε την
ευθύνη της διοργάνωσης της εκδήλωσης προς τιμή του
πρώτου πεσόντα αξιωματικού του ΒΠΠ Ευάγγελου Γιάνναρη
στη Βασιλειάδα Καστοριάς. Η οργάνωση της εκδήλωσης
είχε ανατεθεί από την ΕΑΑΑ στο παράρτημα Λάρισας καθώς
του αναγνωρίστηκε ότι ανέδειξε τη θυσία του ήρωα αξιωματικού και είχε την πρωτοβουλία όλων των ενεργειών σε
συνεργασία με την Π.Α, το Δήμο Καστοριάς και τους τοπικούς
φορείς για τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων
ενός λαμπρού εορτασμού.
α. Το 2014 το ΔΣ της ΕΑΑΑ αναίτια και χωρίς καμία πειστική
εξήγηση, μετά από πρόταση του προέδρου κ. Ιατρίδη, αποφάσισε να αφαιρέσει την οργάνωση της εκδήλωσης από το
Παράρτημα Λάρισας.
β. Ο ανομολόγητος λόγος ήταν προφανής, η υποτίμηση,
η απαξίωση και η ταπείνωση του προέδρου και του ΔΣ του
Παραρτήματος οι οποίοι αντιδρούσαν στα σχέδια χειραγώγησης της ΕΑΑΑ (τροποποίηση της ΚΥΑ) και της κατάργησης
των εκλογών στα Παραρτήματα.
4. Λίγο ποιο πίσω, παραμονές της εκδήλωσης τον Οκτώβριο
του 2013, ο πρόεδρος του Παραρτήματος Λάρισας δέχτηκε
τηλεφώνημα από τον πρόεδρο της ΕΑΑΑ κ. Ιατρίδη με το
οποίο του απαιτούσε η παρουσία του στη Βασιλειάδα να
είναι διακοσμητική παρόλο που το Παράρτημα Λάρισας ήταν
συνδιοργανωτής της εκδήλωσης με το Δήμο Καστοριάς.
Του επισημάνθηκε ότι παραδοσιακά ο πανηγυρικός της
ημέρας εκφωνείται από τον εκάστοτε πρόεδρο του Παραρτήματος Λάρισας που έχει και την συνευθύνη της όλης οργάνωσης της εκδήλωσης και είθισται ο πρόεδρος της ΕΑΑΑ
όταν είναι παρόν να απευθύνει χαιρετισμό. Ο κ. Ιατρίδης
επέμενε ότι η παρουσία του προέδρου του παραρτήματος
Λάρισας πρέπει να είναι αμέτοχη στο τελετουργικό της εκδήλωσης. Η απάντηση ήταν ότι, υπό αυτές τις προϋποθέσεις,
δεν υφίσταται λόγος για την παρουσία του προέδρου και
του ΔΣ του Παραρτήματος Λάρισας καθώς θεωρούν ότι
αυτή η απαίτηση είναι προσβλητική για το πρόσωπό τους
και κατ’ επέκταση για το Παράρτημα. Η σθεναρή αυτή στάση
αναθεώρησε τη σκέψη του κ. Ιατρίδη ο οποίος δέχτηκε η
εκδήλωση να πραγματοποιηθεί όπως αυτή διεξαγόταν για
περισσότερα από 20 χρόνια.
α. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης (2013) ο πρόεδρος

και το ΔΣ του Παραρτήματος Λάρισας απέσπασαν τα κολακευτικά σχόλια και τα συγχαρητήρια του Δημάρχου Καστοριάς,
βουλευτών, των τοπικών αρχών καθώς και των παρισταμένων,
με το θερμό χειροκρότημα όλων να συνοδεύει τον επίλογο
του πανηγυρικού του προέδρου του Παρατήματος Λάρισας.
Ένας μόνο αρνήθηκε, έστω και για λόγους αβρότητας, να
συγχαρεί το Παράρτημα Λάρισας, ο κ. Ιατρίδης.
β. Στην Ηχώ των Αιθέρων που κυκλοφόρησε αμέσως μετά
την εκδήλωση, τεύχος Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2014* με κατάπληξη διαπιστώσαμε ότι στο αφιέρωμα της εκδήλωσης
δεν υπήρχε καμία αναφορά στο Παράρτημα της Λάρισας.
Ήταν σαν να μην υπήρχε, ούτε μια απλή αναφορά, μιας
σειράς, ότι ο πρόεδρος του Παραρτήματος Λάρισας, Σγος
ε.α. Κ. Λιούτας, εκφώνησε τον πανηγυρικό της ημέρας και
κατέθεσε στεφάνι. Η αντίδραση του ΔΣ ήταν έντονη καθώς
θεωρήθηκε ότι κανείς άνθρωπος με στοιχειώδη σεβασμό
της αξιοπρέπειάς του δεν θα μπορούσε να αποδεχτεί ή να
αγνοήσει αυτή την ακραία υποτιμητική μεταχείριση. Αμέσως
μετά τις τηλεφωνικές διαμαρτυρίες ο πρόεδρος του Παραρτήματος Λάρισας απέστειλε επιστολή* στον κ. Ιατρίδη
με την οποία του ζητούσε να αποκατασταθεί άμεσα το
κύρος του παραρτήματος, το κύρος του ΔΣ καθώς και το
προσωπικό του.
γ. Ο κ. Ιατρίδης μη δυνάμενος να υποστηρίξει οποιοδήποτε
επιχείρημα που να δικαιολογεί τη σκόπιμη παράλειψη αναγκάσθηκε να συμπεριλάβει τη συμμετοχή του Παραρτήματος
Λάρισας στην εκδήλωση, στο επόμενο τεύχος, Ηχώ των Αιθέρων «Ιανουάριος 2014». Αυτή η εξέλιξη δεν θα μπορούσε
βεβαίως να μετριάσει την πικρία και την αγανάκτηση των
μελών του ΔΣ το οποίο προσφέρει εθελοντικές υπηρεσίες
οι οποίες, αν μη τι άλλο, θα πρέπει πρώτα να αναγνωρίζονται
και να επιβραβεύονται από τον πρόεδρο του ΔΣ που έχει την
ευθύνη της Ένωσης. Επιπρόσθετα αξίζει επίσης να αναφερθεί
ότι στην Ηχώ των Αιθέρων για μήνες δεν περιλαμβάνεται
καμία δραστηριότητα του Παραρτήματος Λάρισας.
5. Όπως αναφέρεται παραπάνω, ένα χρόνο μετά, τον
Οκτώβριο του 2014 και ενώ το Παράρτημα Λάρισας έχει
προβεί σε όλες τις ενέργειες (Συνεννόηση με το Δήμο Καστοριάς, Αλληλογραφία με ΑΤΑ, ΓΕΑ κ.λ.π) για την οργάνωση
της εκδήλωσης μας γνωστοποιήθηκε ότι η ΕΑΑΑ με πρόταση
του κ. Ιατρίδη, αναιτιολόγητα, αποφάσισε να αφαιρέσει την
οργάνωση από το Παράρτημα Λάρισας.
α. Η απόφαση αυτή δυσαρέστησε όλους τους εμπλεκόμενους και ιδιαίτερα το Δήμο Καστοριάς και το τοπικό συμβούλιο της κοινότητας Βασιλειάδας που δικαιολογημένα θεωρούν την παρουσία του Παραρτήματος Λάρισας συστατικό
στοιχείο της εκδήλωσης με αναγνωριζόμενο πρωτεύοντα
ρόλο.
β. Για το ΔΣ του Παραρτήματος, το οποίο τιμά όλους τους
ήρωες και τις εκδηλώσεις μνήμης, δεν απέμεινε άλλη
επιλογή παρά η προστασία της αξιοπρέπειας και η υπεράσπιση
του κύρους του Παραρτήματος. Η συντριπτική πλειοψηφία
των μελών μας, αυτοβούλως, ακύρωσε την συμμετοχή της
στην εκδήλωση θεωρώντας ότι ο παραγκωνισμός και η
απαξίωση δεν αφορά μόνο το πρόσωπο του προέδρου και
του ΔΣ αλλά το σύνολο του Παραρτήματος. Αξίζει να αναφερθεί ότι η ΕΑΑΑ που ανέλαβε ετσιθελικά την οργάνωση
της εκδήλωσης το 2014 δεν είχε καν τη στοιχειώδη ευπρέπεια
να αποστείλει έστω και μια απλή πρόσκληση στον πρόεδρο
και τα μέλη του ΔΣ του Παραρτήματος Λάρισας.
6. Μετά από ένα χρόνο (2015) το ΔΣ του Παραρτήματος
θώρησε ότι ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου θα έπρεπε
να γίνει ακόμα μια προσπάθεια έτσι ώστε τα μέλη του ΔΣ
της ΕΑΑΑ και ιδιαίτερα αυτοί που είναι εκ νέου υποψήφιοι να

τοποθετηθούν και να κριθούν ανάλογα, για ένα τόσο σοβαρό
θέμα, από τα μέλη του Παραρτήματος Λάρισας.
α. Στις 3-9-2015 το ΔΣ απέστειλε αίτημα* στην ΕΑΑΑ για
την επανεξέταση της απόφασης σε σχέση με τη διοργάνωση
της εκδήλωσης.
β. Το αίτημα έκλεινε ως εξής: Λαμβάνοντας υπόψη όλα
τα παραπάνω σας παρακαλούμε να επανεξετάσετε την απόφαση του 2014 και να αναθέσετε εκ νέου την οργάνωση
της εκδήλωσης στο Παράρτημα της Λάρισας με τους ίδιους
όρους και προϋποθέσεις όπως αυτή διεξαγόταν για 25 και
πλέον έτη. Σε περίπτωση που η ΕΑΑΑ αδυνατεί να χρηματοδοτήσει, όπως γινόταν, τη ναύλωση του λεωφορείου για τη
μετάβαση των μελών στη Βασιλειάδα προτείνουμε όπως
αυτή γίνει εις βάρος των κερδών του κυλικείου του Παραρτήματος.
7. Με μεγάλη λύπη πληροφορηθήκαμε ότι το ΔΣ με οριακή
πλειοψηφία (6 μέλη από τα 11) απέρριψε την πρόταση του
παραρτήματος Λάρισας για την εκ νέου ανάληψη της διοργάνωσης της εκδήλωσης, χωρίς καμία εξήγηση. Είναι περιττό
να σχολιάσουμε τη «μεγαλόψυχη» έγκριση των 1000 ευρώ
και μάλιστα από τα κέρδη του κυλικείου του Παραρτήματος
Λάρισας για τη μετακίνηση καθώς το αίτημα μας ήταν η
ανάθεση της οργάνωσης στο Παράρτημα Λάρισας με τους
ίδιους όρους και προϋποθέσεις που γινόταν στο παρελθόν.
8. Το επιχείρημα ότι η ΕΑΑΑ ανέλαβε την όλη διοργάνωση
της τελετής προκειμένου να δοθεί μεγαλύτερη λαμπρότητα
μόνο μειδίαμα μπορεί να προκαλέσει. Τι ήταν αυτό που
λάμπρυνε περισσότερο την εκδήλωση του 2014 και 2015; η
απουσία 100 και πλέον μελών του Παραρτήματος Λάρισας;
Για τη δήθεν «λαμπρότητα» της εκδήλωσης ας ερωτηθούν
καλύτερα ο Δήμος Καστοριάς, οι τοπικοί φορείς και οι
κάτοικοι της κοινότητας Βασιλειάδας.
9. Κλείνοντας, όπως αναφέρεται παραπάνω, το Παράρτημα
Λάρισας τιμά όλους τους πεσόντες, υπέρ πατρίδος, ήρωες
και τις εκδηλώσεις μνήμης και δεν δέχεται υποδείξεις επ’
αυτού. Είναι βέβαιο ότι αυτοί που στεφανώθηκαν με τη
δόξα των ηρώων δεν θέλουν να τους τιμούν άνθρωποι που
δεν σέβονται και δεν υπερασπίζουν τη δική τους αξιοπρέπεια.
Ως εκ τούτου θα ήταν μέγιστη ασέβεια στον Ευάγγελο
Γιάνναρη να κλείνουμε το γόνυ στον ηρωισμό του παραβλέποντας τα πολλαπλά διδάγματα της θυσίας του.
10. Ο σεβασμός της ιστορικής κληρονομιάς του Παραρτήματος Λάρισας της οποίας οι σελίδες γράφτηκαν από τα
εκατοντάδες μέλη μας και τους συναδέλφους που υπηρέτησαν το Παράρτημα ως μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων
αποτελεί απόλυτη υποχρέωση οποιουδήποτε μέλους της
ΕΑΑΑ συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου της.
11. Το ΔΣ παραρτήματος Λάρισας θεωρεί ότι η απόφαση
αφαίρεσης της εκδήλωσης θα καταγραφεί ως μια μελανή
σελίδα στην ιστορία της ΕΑΑΑ. Είμαστε βέβαιοι ότι ο νέος
πρόεδρος, Απτχος (Ι) ε.α. Σπυρίδων Καββούρης και το νέο
ΔΣ θα αναθέσουν και πάλι την οργάνωση της εκδήλωσης
στο Παράρτημά μας σεβόμενοι απόλυτα τις παραδόσεις και
την ιστορική μας κληρονομιά, αρχή που διέκρινε όλους τους
προκατόχους του κ. Ιατρίδη.
* Όλη η αλληλογραφία και οι σχετικές αναφορές στην
ΗτΑ είναι αναρτημένες στο site του Παραρτήματος Λάρισας:
http://www.eaaalar.gr/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=294:2015-11-14-05-13-22&catid=4:an
&Itemid=5
Για το ΔΣ
Σγος ε.α. Κ. Λιούτας
Πρόεδρος ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Λάρισας

Καλή χρονιά με Αγάπη, Χαρά και Ειρήνη!
Ιαν. 2016 : Ο μήνας Ιανουάριος πήρε το όνομά του από
τον θεό των Ρωμαίων Ιανό. Ήταν ο θεός με δύο πρόσωπα,
το ένα έβλεπε μπροστά και το άλλο πίσω…Το πίσω,
έβλεπε με λύπη και αποστροφή τον χρόνο που πέρασε
με τόσες δυσκολίες, βάσανα κ.ά. Το άλλο, έβλεπε με
ελπίδα και αισιοδοξία μπροστά στο μέλλον…
Όλοι μας δώσαμε και πήραμε ευχές: Παντού άκουγες,
«χρόνια πολλά, με υγεία…, καλή χρονιά και με υγεία πρώτα…», και μερικές φορές, «με υγεία και αγάπη…». Συνήθως
το πρώτο που θέλουμε είναι η υγεία, βλέποντας το τι
συμβαίνει γύρω μας…
Όμως ο χρόνος που άρχισε και η υγεία μας, είναι στα
χέρια του Θεού. Σ’ εμάς «ανήκει μόνο το παρόν», όπως
τόνισε ο Άγιος Γρηγόριος Νύσσης.
-Και αν κάποιος δεν πιστεύει ότι υπάρχει Θεός, τι γίνεται;

με ρώτησε ένας καλός συνάδελφος.
-Αν δεν υπάρχει, τότε από ΠΟΙΟΝ ζητάμε μια καλή
χρονιά, αλλά και με υγεία; Άλλωστε η απιστία ή η αμφισβήτηση του Θεού, δεν καταργεί την ύπαρξή Του, απάντησα!
Το τι θα συμβεί στον νέο χρόνο, κανείς μας δεν ξέρει,
ανεξάρτητα αν τα «μέντιουμ» και οι «αστρολόγοι» διαφημίζουν «τρόπους για να έχουμε την τύχη με το μέρος
μας» στη νέα χρονιά.
Και ο συνάδελφος ρωτάει πάλι: «δηλαδή εσύ πως
βλέπεις τον νέο χρόνο;».
-Αφού δεν γνωρίζουμε το τι θα συμβεί, μπορούμε να
εμπιστευθούμε τον Πάνσοφο Θεό και να μην στηριζόμαστε
στις δυνάμεις μας, ούτε στη σύνταξή μας που συνεχώς
μειώνεται, ούτε στη βοήθεια άλλων ανθρώπων γύρω

15 Δεκ
.
2015

Του
Τάκη Καραθανάση
Σμήναρχου (Ο) ε.α.

μας, αφού μόνο Εκείνος κρατάει και γνωρίζει το μέλλον
και την πορεία μας σ’ αυτό, σύμφωνα με τα αιώνια σχέδιά
Του για τη ζωή μας…
Ο Ψαλμωδός μάς προτρέπει: «ανάθεσε στον Κύριο τον
δρόμο σου και έλπιζε σ’ αυτόν και αυτός θα ενεργήσει»
(Ψαλμός 37:5).
Το 2015 έκλεισε με όλο τον κόσμο αναστατωμένο: πόλεμοι και τρομοκρατικές επιθέσεις με χιλιάδες αθώα
θύματα, σεισμοί, φωτιές, πλημμύρες, και αλλού ανομβρία,
με χιλιάδες πρόσφυγες και άλλα πολλά…
Υπάρχουν όμως και δύο ιδιαίτερα γεγονότα που σημάδεψαν το τέλος του παλιού χρόνου και την αρχή του
νέου:
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Ε ΚΛΟΓΕΣ

Σ

ΚΕΔΑ/Ζ 1945 – 2015
70 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ε μια πευκόφυτη παραθαλάσσια έκταση, με μια ευρύχωρη αμμώδη παραλία και πολύ φιλόξενη θάλασσα,
βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ – ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΖΟΥΜΠΕΡΙ» [ΚΕΔΑ/Ζ],
όπου, κυρίως τα καλοκαίρια, απολαμβάνουν, έστω και για
λίγες μέρες, το χάδι και την αύρα της θάλασσας αλλά και
την φιλοξενία του κέντρου, παραθεριστές και επισκέπτεςμέλη της αεροπορικής μας οικογένειας [τελευταία και όχι
μόνο].
Είναι ο τόπος όπου συναντώνται βετεράνοι, αλλά και
νεότεροι συνάδελφοι διαφόρων προελεύσεων, ειδικοτήτων
και σειρών, όπου νοσταλγικά ενθυμούνται τα χρόνια εκείνα
που πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους για την ανέλιξη της
Αεροπορίας μας.
Όμως, γιατί, πότε και πώς δημιουργήθηκε αυτό το
Κέντρο; Η ιστορία του ξεκίνησε πολύ παλιά, πριν από
εβδομήντα χρόνια.
Το 1945 προέκυψε η ανάγκη για την ίδρυση ενός χώρου,
κατά προτίμηση παραθαλάσσιου, με σκοπό να μεταφέρονται
εκεί, πρωτίστως Σμηνίτες, αλλά και άλλοι βαθμοφόροι,
προς ανάρρωση ή/και αποκατάσταση της υγείας τους,
ύστερα από έξοδό τους από τα νοσοκομεία ή και από
άλλες αιτίες, περίπου σαν αυτό που λειτουργούσε από τη
R.A.F. στη Μέση Ανατολή και γνώρισαν οι αεροπόροι μας
κατά την περίοδο 1940-1944, εντεταγμένοι στις τρεις ένδοξες, ιστορικές και ηρωικές Ελληνικές Μοίρες της «ΕΡΗΜΟΥ»
(335 ΜΔ, 336 ΜΔ και 31 ΜΕΒ) που συγκροτήθηκαν και επιχειρούσαν από εκεί.
Η ανεύρεση μιας τέτοιας κατάλληλης τοποθεσίας ανατέθηκε στον τότε καθηγητή Σωματικής Αγωγής της Σχολής
Αεροπορίας [1η μεταπολεμική σειρά 19η] κ. Γ. ΤΣΑΚΙΡΗ,
γνώστη των παραλιών της Ανατολικής ακτογραμμής της
ΑΤΤΙΚΗΣ.
Αφού εντοπίστηκε η πλέον κατάλληλη, ζητήθηκε από
τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
[ΟΔΕΠ], στον οποίο ανήκε όλη η ευρύτερη περιοχή, άδεια
για περίφραξή της – ακόμη και υπό μορφή επίταξης.
Η απάντηση ήταν «περιφράξτε όση έκταση χρειάζεστε
γι’ αυτόν το σκοπό».
Η περίφραξη ξεκίνησε από τη θάλασσα, ακριβώς πίσω
από τα σημερινά οικήματα Ανωτάτων και μετά από απόσταση περίπου 200 μέτρων συνάντησε έναν αγροτικό
δρόμο [νυν Λ. Ποσειδώνος], εκεί έστριψε δεξιά, παράλληλα
προς τη θάλασσα και μετά 200 περίπου μέτρα, επειδή το
σύρμα τελείωνε, πήρε κατεύθυνση προς τη θάλασσα.
Δυστυχώς, η έλλειψη υλικού περιφράξεως, δεν επέτρεψε
τότε, την κατάληψη μεγαλύτερης έκτασης.
Αμέσως, μεταφέρθηκαν από την Α.Β. ΦΑΛΗΡΟΥ σκηνές,
κρεβάτια, κλινοστρωμνές, ένα μαγειρείο εκστρατείας (για
ξύλα) ως και μια ηλεκτρογεννήτρια. Οι σκηνές τοποθετήθηκαν στη σειρά στην παραλία. Τότε η JUSMAG (Αμερικανική
στρατιωτική υπηρεσία στην Ελλάδα) δώρισε ένα JOY BOX
με αρκετούς δίσκους για την ψυχαγωγία των εκεί φιλοξενούμενων.
Το Κέντρο τέθηκε υπό την εποπτεία της Α.Β. ΦΑΛΗΡΟΥ
(μετέπειτα 127 ΣΔΜ), τοποθετήθηκε Δκτής και λοιπά απαιτούμενα στελέχη και σύντομα αφίχθησαν οι πρώτοι προς
ανάρρωση άνδρες της Π.Α.
Όμως, πολύ σύντομα, οι υπό ανάρρωση δεν ήθελαν να
παραμείνουν εκεί, αλλά να πάνε κοντά στους οικείους
τους.
Τότε, το Κέντρο για να μη μείνει ανενεργό, αποφασίστηκε
να χρησιμοποιηθεί για παραθερισμό-ανάπαυση Αξκών μετά
των οικογενειών των.
Φυσικά, στην αρχή, η λειτουργία του Κέντρου ως παραθεριστικό, υπήρξε υποτυπώδης. Το μεγαλύτερο πρόβλημα
ήταν η έλλειψη ποσίμου ύδατος, το οποίο μεταφερόταν
με υδροφόρο όχημα από τη ΡΑΦΗΝΑ.
Το 1954 με τη βοήθεια ενός ραβδοσκόπου κατοίκου της
περιοχής, ονόματι ΜΑΓΓΙΝΑΣ, εντοπίστηκε νερό, στο χώρο
που σήμερα βρίσκεται ο υδατόπυργος. Η γεώτρηση
έδειξε ότι υπάρχει άφθονο και κατάλληλο προς πόση
νερό προερχόμενο από την ΠΕΝΤΕΛΗ. Το επόμενο βήμα
ήταν να μεταφερθεί ένας υδατόπυργος από την Α.Β. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, οπότε, με την εγκατάσταση και λειτουργία του, το
σοβαρότατο πρόβλημα της λειψυδρίας είχε αίσιο τέλος.
Έκτοτε, μέχρι και το 1957, άρχισε η ανέγερση μονίμων
κτιρίων διαμονής, σίτισης, ψυχαγωγίας, κλπ. Ενδεικτικώς
αναφέρονται μερικά εξ αυτών:
1954: Κατασκευή εστιατορίου, δρόμων και υποστύλωση
παραλίας
1955: 12 οικίες, κινηματογράφος, αποδυτήρια, κ.ά.
1956: 12 οικίες, 5 λυόμενα, ξενώνας, λιμενοβραχίων,
διαμόρφωση πύλης

Του
Γ. Τάγκαλου
Επγού ΤΥΜ ε.α.

Δευτερεύουσα αποστολή είναι η κάλυψη των αναγκών
εκπαίδευσης πληρωμάτων Αεροσκαφών σε θέματα θαλάσσιας επιβίωσης, διαμονής εκπαιδευομένων ή αποσπασμένων και παραθερισμού του Στρατιωτικού προσωπικού
της Π.Α. (Αξ/κοί, Ανθστές) μετά των οικογενειών τους.
Όλοι οι διαχρονικά διατελέσαντες Διοικητές στο ΚΕΔΑ/Ζ
και όλο το προσωπικό που υπηρέτησε μαζί τους και
ιδιαίτερα τα πρώτα δύσκολα χρόνια μέχρι να βρει το βηματισμό του, εργάζονται αόκνως για τη συνεχή βελτίωσή
του. Τους αξίζουν οι ευχαριστίες όλων μας. Μην ξεχνάμε
ότι το ΚΕΔΑ δεν προήλθε από παρθενογένεση, αλλά από
σκληρή, ακόμα και προσωπική, εργασία εκείνων των σκαπανέων της δημιουργίας του. ας είμαστε λοιπόν, ευγνώμονες γι’ αυτούς, όσοι απολαμβάνουμε την φιλοξενία
του.

1957: 40 οικίες, κ.ά.
Τα επόμενα χρόνια συνεχίστηκε η ανέγερση και άλλων
κτιριακών εγκαταστάσεων (οικίες, 3 μοτέλ, θερινό αναψυκτήριο, εκκλησία, κλπ.), με αποτέλεσμα σήμερα, το ΚΕΔΑ/Ζ
να εξυπηρετεί χιλιάδες παραθεριστές και επισκέπτες, παρέχοντάς τους ανεκτίμητη φιλοξενία.
Σημειώνεται ότι όταν άρχισε η λειτουργία του Κέντρου
ως παραθεριστικό, η έκταση που καταλάμβανε, επωλήθη
από τον ΟΔΕΠ στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας, του
οποίου όλη η έκταση και όση αγοράστηκε αργότερα, αποτελεί ιδιοκτησία του.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Τα στοιχεία που αναφέρονται στην αιτία
Ιστορικός σταθμός στη διαχρονική λειτουργία του ΚΕΔΑ/Ζ
και τα πρώτα βήματα του ΚΕΔΑ, ο γράφων τα άντλησε
υπήρξε η διετία 2003-2004. Τότε και εν όψει των Ολυμπιακών
από έρευνα στα αρχεία της εφημερίδας ΗΧΩ ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΩΝ,
αγώνων «ΑΘΗΝΑ 2004», το Κέντρο διέκοψε τη λειτουργία
περασμένων 10ετιών, όπου εντόπισε σχετικά κείμενα συτου και παραχωρήθηκε στην Επιτροπή Ολυμπιακών αγώνων,
ναδέλφων, μεταξύ των οποίων των Υπτχων ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ,
προς προετοιμασία για φιλοξενία δημοσιογράφων ξένων
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Σμχου ΚΑΤΣΙΩΛΗ κ.ά.
χωρών, που σε μεγάλο αριθμό θα προσέρχονταν στην
Αθήνα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Το παρόν κείμενο, ως επετειακό, δεν αποΤότε έγιναν πολύ σημαντικά έργα όπως: γενική ανακαίνιση
σκοπεί στη συγγραφή της ιστορίας του ΚΕΔΑ/Ζ, αλλά στην
οικιών και μοτέλ, τοποθέτηση κλιματιστικών και TV,
ενημέρωση της μεγάλης μας αεροπορικής οικογένειας
ανέγερση δύο σύγχρονων μοτέλ στον χώρο του υδατόγια το πώς δημιουργήθηκε το αγαπημένο τους ΚΕΔΑ/Ζ
πυργου (Μ4 και Μ5), βελτιώθηκε το αποχετευτικό δίκτυο,
πριν από 70 χρόνια.
ενισχύθηκαν τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, κ.ά.
Επίσης, στον χώρο της επιχωμάτωσης, κατασκευάστηκαν τρεις πισίνες ως «αντισταθμιστικά οφέλη», οι οποίες
όμως, παραμένουν από τότε,
στο αρχικό στάδιο καταΜήνυμα νέου προέδρου Απτχου (Ι) ε.α. Γ Γερούλη
σκευής τους (στα τσιμέντα).
Δυστυχώς, στα παραπάνω
Αγαπητοί συνάδελφοι,
έργα συμπεριελήφθη και το
Όπως γνωρίζετε την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2015 στην λέσχη της ΕΑΑΑ, πραγματολυπηρό γεγονός της κοπής,
ποιήθηκε η εκλογή των μελών του νέου ΔΣ και της ΕΕ του ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» ΣΥΝ. Π.Ε.
ίσως και αιωνόβιων πεύκων,
Για πρώτη φορά μετά από 40 περίπου χρόνια, με
για λόγους ασφαλείας, όπως
απόφαση της πολιτικής Ηγεσίας και με ότι αυτό
συνεπάγεται, ο συνεταιρισμός μας στην γενική συλέγεται!!!
νέλευση των μελών του εξέλεξε με ψηφοφορία
Όλο το ΚΕΔΑ ανήκει κατά
τα όργανα διοίκησής του για τα επόμενα τρία χρόπλήρη κυριότητα στο Μ.Τ.Α.
νια.
Στο περιουσιολόγιό του αναΣτις 20 Ιανουαρίου τα εκλεγέντα μέλη συγκροφέρεται ως «ΔΑΣΟΚΤΗΜΑ ΑΓ.
τήθηκαν σε σώμα με τις προβλεπόμενες εκ του
ΑΝΔΡΕΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ»
νέου καταστατικού διαδικασίες και αρμοδιότητες
και η σημερινή του έκταση
και στις 4 Φεβρουαρίου παρουσία του κ. ΑΓΕΑ έγινε
είναι 141.788,00 τ.μ.
η αλλαγή διοικήσεως και η κοπή της πίτας του ΙΚΑΈχει παραχωρηθεί η χρήση
ΡΟΥ. Η σύνθεση της νέας διοικήσεως του Ικάρου
του στην Πολεμική Αεροποείναι η ακόλουθη:
ρία, η οποία καταβάλλει σχετικό μίσθωμα.
Διοικητικό Συμβούλιο
Από το 1983 αποτελεί ανεΠρόεδρος:
ξάρτητη Μονάδα, υπαγόμενη
Επίδοση αναμνηστικής
Γ.Γερούλης Απτχος (Ι) ε.α.
στην Δ.Α.Υ. Μέχρι το 1970
πλακέτας
στον απερχόμενο
Αντιπρόεδρος:
ονομαζόταν «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑπρόεδρο Ταξχο (ΜΑ)
Λαζάρου Δημ. Υπτχος (Ι) ε.α.
ΨΥΧΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ»
Θ. Καρακασίδη
[ΚΑΒΑ]
Γραμματέας:
από τον νέο πρόεδρο
Το 1970 μετονομάστηκε σε
Επ. Παπαδόπουλος Ασμχος (Ι) ε.α.
Απτχο (Ι) ε.α Γ. Γερούλη
«ΘΕΡΕΤΡΟ ΑΞΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΤαμίας: Δ. Γιάνναρος Απτχος (Ι)
ΡΙΑΣ» [ΘΑΑ/1]
Μέλη: Καπίρης Ι. Σμχος (ΥΓ),
Το 1992 σε «ΚΕΝΤΡΟ ΕΤΟΙΜαναγλιώτη Βασιλική και
ΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ-ΑΝΑΠΑΥΚουρέλης Κων/νος Σμχος (ΥΓ)
ΣΕΩΣ» [ΚΕΔΑ/Ζ]
Και από το 1994 σε «ΚΕΝΕποπτικό Συμβούλιο
ΤΡΟ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ-ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
Γ. Κάργας Ταξχος (ΤΑ) ε.α., Κ. Δελλής Υπτχος (Ε) ε.α., Ευστ.Σκλήρης Απτχος (Ι) ε.α.,
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ [ΚΕΔΑ/Ζ]
Παντ. Μήτσαινας Απτχος (Ι) ε.α. και Ν. Παγώνης Ταξχος (Ι) ε.α.

ΑΛΛΑΓΗ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ»

Η αποστολή του ως
Μονάδα της Π.Α. είναι:
Η δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων για την
εξασφάλιση της προβλεπόμενης από τα σχέδια ετοιμότητας του προσωπικού της
Π.Α., τη διασπορά του υλικού,
την εκπαίδευση των πληρωμάτων των Αεροσκαφών στην
επιβίωση, στην ξηρά και στη
θάλασσα και την ανάπαυση
του προσωπικού της Π.Α. και
των οικογενειών αυτών.

Έχοντας ως κίνητρο την αναγκαιότητα ανάληψης ενεργούς και αποτελεσματικής
δράσης προς αντιμετώπιση μέρους των κοινωνικών θεμάτων της Αεροπορικής Οικογένειας, όπως των οικιστικών, ειδικά σήμερα, στους χαλεπούς καιρούς που
ταλανιζόμαστε από την οικονομική δυσπραγία και την κρατική αναλγησία, ευελπιστούμε
στην κάλλιστη αξιοποίηση των πόρων και της ακίνητης περιουσίας συνεταιρισμού και
εταίρων προς όφελος όλων μας.
Πολύ σύντομα θα ενημερωθείτε για τις προγραμματιζόμενες δράσεις του συνεταιρισμού μας με άμεση αυτή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει στις 3
Απριλίου 2016 Κυριακή στις 11:00 στο Πολεμικό Μουσείο των Αθηνών, μετά την Γ.Σ.
του συλλόγου των οικοπεδούχων της Καρύστου.
Εκ μέρους όλων των νεοεκλεγέντων μελών του Ο.Σ.Μ.Α.Α. «ο ΙΚΑΡΟΣ» Συν. Π.Ε. σας
ευχόμαστε καλή χρονιά με υγεία και ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.
Με εκτίμηση
Δρ Γ. Γερούλης Απτχος (Ι) ε.α.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» Συν. Π.Ε.
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Ε ΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Α.Α.Α. - 2016
Δικαίωμα παραθερισμού
Δικαίωμα παραθερισμού στα ΚΕΔΑ της Π.Α. και στα ενοικιαζόμενα
δωμάτια έχουν οι ε.α. Αξκοί και Ανθστές της Π.Α. και Κοινών Σωμάτων
Δικαστικοί καθώς και οι ορφανικές οικογένειες, εφόσον είναι Μέλη
της Ε.Α.Α.Α. και Μερισματούχοι του Μ.Τ.Α..
Τα Προαιρετικά Μέλη προγραμματίζονται για παραθερισμό σε
όλα τα θέρετρα με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν κενές θέσεις.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ
ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ – ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ
τισμένου Αντιπτεράρχου.
Προγραμματισμός Παραθερισμού
7.Για την καλύτερη ενημέρωση των Μελών που ενδιαφέρονται
να παραθερίσουν, παραθέτουμε ορισμένα χρήσιμα στοιχεία:
α. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να δηλώσει παραθερισμό
σε δύο (2) περιόδους σ’ ένα ΚΕΔΑ ή στα ενοικιαζόμενα δωμάτια της
Σκοτίνας. Το πρόγραμμα Παραθερισμού θα λαμβάνει τις δύο (2) επιθυμίες και θα βγάζει ένα (1) αποτέλεσμα, στην επιθυμία που θα
είναι Τακτικός ή Αναπληρωματικός ανάλογα με τον αριθμό μορίων
που συγκεντρώνει.
Όσον αφορά τους Τακτικούς κάθε περιόδου, πέντε (5) εργάσιμες
ημέρες το ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΠΡΙΝ από την έναρξη της κάθε περιόδου,

προσεκτική ανάγνωση όλων των στοιχείων που περιλαμβάνονται
στην αίτηση που δημοσιεύεται (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)
γ.Διευκρινίζεται ότι τα Μέλη οικογενείας που μπορούν να παραθερίσουν με τον δικαιούχο θα πρέπει να κατέχουν έγκυρα δελτία
ελευθέρας εισόδου ευκολιών Π.Α. θεωρούνται:
1) Ο ή η σύζυγος
2)Τα τέκνα ανεξαρτήτως ηλικίας. Σε περίπτωση εγγάμων τέκνων,
ο/η σύζυγος αυτών και τα παιδιά τους (εγγόνια) μέχρι 25 ετών.
3)Οι γονείς και των δύο συζύγων.
4)Τα άγαμα αδέρφια του δικαιούχου μέχρι το 25ο έτος της ηλικίας
ή ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον είναι Α.Μ.Ε.Α. και προστατεύονται
απ’ αυτόν.
5)Μια οικιακή βοηθός (με υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ως
παράγραφος (δ) κατωτέρω).
6)Όσον αφορά τα ζώα συντροφιάς θα συνεχίσει να εφαρμόζεται
ο ΚΠΑ Δ-85/ΜΑΡΤΙΟΣ 12 που ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ την είσοδο τους, έως ότου
ολοκληρωθεί η τροποποίηση του.
δ. Για όσα από τα Μέλη μας επιθυμούν να συνοδεύονται από οικιακούς βοηθούς θα πρέπει να γνωρίζουν τα παρακάτω:
α)Η αίτηση για συμπερίληψη οικιακής βοηθού στην οικογένεια
του δικαιούχου πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του
ίδιου και φωτοτυπία ταυτότητας της οικιακής βοηθού. Σε περίπτωση
αλλοδαπής οικιακής βοηθού ο δικαιούχος πρέπει να έχει μεριμνήσει
εγκαίρως για την έκδοση της σχετικής αδείας από τον Α΄ Κλάδο
του ΓΕΑ. Η αίτηση υποβάλλεται στο Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού Λεωφόρος Μεσογείων 227-231(Εντός ΚΕΠ) Τ.Κ. 15561, Χολαργός
Τηλεφ. επικοινωνίας 210-6598664 και 210-6598379.
β)Την άδεια του ΓΕΑ θα προσκομίζουν στα ΚΕΔΑ και στο Γραφείο
Φόρτου Ελευσίνας αντιστοίχως.
ε.Ο επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων για παραθερισμό είναι από
τέσσερα (4) μέχρι έξι (6) άτομα στα οικήματα και μέχρι τέσσερα (4)
άτομα στα δωμάτια ή διαμερίσματα (motel). (ΚΠΑ Δ-85/12).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ΚΕΔΑ/ΡΟΔΟΥ έχει μεγίστη χωρητικότητα τεσσάρων
(4) ατόμων ανά δωμάτιο (ΜΕΓΕ/14 σελίδα 11). Επίσης στο Α/Απ Σαντορίνης έχει διατεθεί ένα δωμάτιο για την Ε.Α.Α.Α. μέγιστης χωρητικότητας τριών (3) ατόμων. Οι Διοικητές των ανωτέρω ΚΕΔΑ έχουν
δικαίωμα άρνησης στον παραθερισμό οικογενειών που δεν λαμβάνουν
υπόψη τους τον περιορισμό στον αριθμό των ατόμων και εμφανίζονται
με περισσότερα άτομα. Επίσης τα ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ δωμάτια ΣΚΟΤΙΝΑΣ
είναι τριών (3), τεσσάρων (4) και πέντε (5) ατόμων.
στ.Τα στοιχεία των αιτήσεων θα εισαχθούν στον Η/Υ της μηχανογράφησης και βάσει των μορίων θα εξαχθεί ο προγραμματισμός παραθερισμού. Ο συνολικός προγραμματισμός μαζί με συμπληρωματικές
οδηγίες θα δημοσιευθεί στην «Η.τ.Α.» μηνός Απριλίου.
ζ.Οι ισχύουσες Διαταγές Παραθερισμού είναι διαθέσιμες προς
ενημέρωση των ενδιαφερομένων, τόσο στο Γραφείο Παραθερισμού,
όσο και σε όλα τα Παραρτήματα.
Ενστάσεις ή απορίες σχετικά με την βαθμολογία θα γίνονται
δεκτές από την ημερομηνία δημοσίευσης αποτελεσμάτων έως την
15 Μαΐου 2016.
Εφόσον παρατηρηθεί λάθος στην προτεραιότητα παραθερισμού,
είτε κατόπιν παρεμβάσεως είτε όχι από ενδιαφερόμενο, αυτό θα
αποκατασταθεί εγκαίρως.
Όσοι δεν υποβάλλουν αιτήσεις παραθερισμού, μπορούν να τις
υποβάλλουν εκπρόθεσμα χωρίς μοριοδότηση αλλά με σειρά προτεραιότητας μετά τους Αναπληρωματικούς.
Παρακαλούμε λοιπόν θερμώς, η συμπεριφορά όσων απευθύνονται
στο Γραφείο Παραθερισμού για τη διασταύρωση των στοιχείων
τους ή την αποκατάσταση κάποιας αδικίας να είναι κόσμια και πολιτισμένη.
Υπενθυμίζεται για όσους επιθυμούν να παραθερίσουν φέτος, ότι
απαιτείται να μελετήσουν τα νέα δεδομένα Παραθερισμού όπως
παρατίθεται κατωτέρω:

Υποβολή Αιτήσεων
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στην Ε.Α.Α.Α., στην Αθήνα
Χαλκοκονδύλη 5, στον 7ο όροφο ή στα Παραρτήματα από τα μέλη
ή εκπροσώπους τους με την υποχρεωτική επίδειξη της ταυτότητος
του μέλους.Για τα μέλη που αδυνατούν να υποβάλλουν την αίτησή
τους, λόγω ασθένειας ή απομακρυσμένου τόπου διαμονής, μπορούν
να την αποστείλουν με συστημένη επιστολή και συνημμένο φωτοαντίγραφο της ταυτότητός του μέλους και τα απαιτούμενα για κάθε
περίπτωση δικαιολογητικά. (ΟΧΙ με FAX, ΟΧΙ με EMAIL).
Αιτήσεις που θα υποβάλλονται χωρίς την επίδειξη της ταυτότητος
του μέλους ή θα αποστέλλονται χωρίς φωτοτυπία αυτής δε θα
γίνονται δεκτές.
Οτιδήποτε χρειάζεστε για τον
2.Η τελική ημέρα υποβολής των αιτήσεων στα Παραρτήματα της
Ένωσης είναι η Πέμπτη 31 Μαρτίου. Τα Παραρτήματα οφείλουν με
Παραθερισμό,
το στέλνετε στο e-mail:
δική τους μέριμνα να στείλουν τις αιτήσεις μέχρι την 6η - 8η Απριλίου
στην Ε.Α.Α.Α., για την έγκαιρη δημοσίευση των καταστάσεων του
eaaa.paratherismos@gmail.com
Παραθερισμού στο τεύχος Απριλίου.
Ο αύξων αριθμός της Αιτήσεως θα συμπληρωθεί από την Ε.Α.Α.Α.,
γιατί θα πρέπει να είναι ενιαίος και συνεχής για όλα τα Μέλη.
οφείλει να έχει ενημερώσει την Ε.Α.Α.Α. εγγράφως ή τηλεφωνικώς
Στην αίτηση θα αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος και των
ή με e-mail στο eaaa.paratherismos@gmail.com ή με Φαξ στο 210τέκνων του με ημερομηνία γέννησης μετά την 1-1-1991 (εάν έχει) ή
3825393 για το αν θα παραθερίσει ή όχι. Σε περίπτωση που ο
Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) ανεξαρτήτου ηλικίας εφόσον
Τακτικός δεν ενημερώσει εγκαίρως (πέντε (5) εργάσιμες ημέρες το
αποτελούν προστατευόμενα μέλη του δικαιούχου.
ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΠΡΙΝ από την έναρξη της κάθε περιόδου) θα θεωρείται
α.Η αίτηση θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο της ταυτότητας
ότι παραθέρισε και θα του αφαιρούνται 70 μόρια από το επόμενο
μέλους της Ε.Α.Α.Α. και για τους έγγαμους και τους έχοντες προσταπαραθεριστικό
έτος. Οι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες είναι το τελευταίο
τευόμενα τέκνα με ημερομηνία γέννησης μετά την 1-1-1991 (εάν
χρονικό όριο, έτσι ώστε το Γρ. Παραθερισμού να μπορέσει σ’αυτές
έχει), από πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή για
τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες να ειδοποιήσει τους Αναπληρωματικούς
διευκόλυνση των μελών εφόσον το επιθυμούν, από φωτοαντίγραφο
Συναδέλφους για την πρόθεση τους για να παραθερίσουν.
του εκκαθαριστικού της εφορίας έτους 2015, όπου θα φαίνονται η
Το γραφείο παραθερισμού της Ε.Α.Α.Α. δε μπορεί (λόγω φόρτου
σύζυγος και ο αριθμός των προστατευόμενων τέκνων.
εργασίας) και δεν πρόκειται να προβεί στη μεμονωμένη διερεύνηση
β.Όσοι είναι οι ίδιοι ή έχουν σύζυγο ή τέκνο ΑΜΕΑ οφείλουν να
των επιθυμιών παραθερισμού για τους δικαιούχους Τακτικούς.
επιλέξουν την κατάλληλη στήλη στην αίτηση παραθερισμού. Ως
Οφείλουν οι αγαπητοί συνάδελφοι να λαμβάνουν υπόψη τους ότι
άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) προσδιορίζονται τα άτομα που δε
από τη δική τους απόφαση για παραθερισμό ή όχι και την έγκαιρη
μπορούν να εξασφαλίσουν μόνα τους όλες ή ένα μέρος από τις
ενημέρωση του Γραφείου Παραθερισμού, εξαρτάται πιθανότατα και
ανάγκες μιας φυσιολογικής ατομικής και κοινωνικής ζωής, λόγω
ο παραθερισμός των οικογενειών των Αναπληρωματικών συναδέλφων
κάποιας εκ γενετής ή επίκτητης σωματικής, διανοητικής ή ψυχικής
τους.
βλάβης και έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Ο καθορισμός
Όσον αφορά τους Αναπληρωματικούς κάθε περιόδου, θα είναι
του ποσοστού αναπηρίας αποδεικνύεται με πρόσφατη ιατρική γνωχρήσιμο για την εύρυθμη και ταχύτερη ικανοποίηση τους να διερευνούν
μάτευση των οικείων κατά Κλάδο Υγειονομικών Επιτροπών των Ενότυχόν κενά από Τακτικούς επικοινωνώντας με το Γρ. Παραθερισμού.
πλων Δυνάμεων ή των οικείων πρωτοβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών
Έτσι θα μπορούν να δηλώνουν την Επιθυμία τους για να παραθερίσουν
ή με γνωμάτευση του Διευθυντή κλινικής νοσηλευτικού ιδρύματος
αφήνοντας κάποια στοιχεία επικοινωνίας (κατά προτίμηση κινητό τητου Ν.Δ. 2592/1953 (ΦΕΚ Α’254) ή άλλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων
λέφωνο). Εάν εν τέλει προκύπτουν κενά και είναι η σειρά τους θα
που αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.
ειδοποιούνται από το Γρ. Παραθερισμού στα στοιχεία επικοινωνίας
Η σχετική πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση πρέπει να αναγράφει
που
έχουν αφήσει.
και το ποσοστό αναπηρίας αλλά και την αδυναμία του πάσχοντος να
Τέλος σε κάθε άλλη περίπτωση, όσον αφορά τους Αναπληρωμαεξασφαλίσει μόνος του μια φυσιολογική ζωή. Πιστοποιητικά ΑΜΕΑ
τικούς, το Γρ. Παραθερισμού θα τους ειδοποιήσει έναν έναν από τη
που δεν περιλαμβάνουν σαφώς και τις δύο επισημάνσεις ΔΕΝ λαμσειρά της λίστας, αναλόγως από το σύνολο των κενών δωματίων
βάνονται υπόψη.
των Τακτικών.
γ.Για τους πολύτεκνους (τέσσερα τέκνα και άνω) που παραθερίζουν
Υπενθυμίζεται επίσης, ότι οι τακτικοί παραθεριστές για Ρόδο, Σανκατ’ απόλυτη προτεραιότητα και επιλέξουν την ανάλογη στήλη
τορίνη
και Τυμπάκι εφόσον επιθυμούν να ταξιδέψουν με το C-130,
στην αίτηση, απαιτείται τα τέκνα τους να είναι προστατευόμενα (με
απαιτείται να επικοινωνούν με το γραφείο παραθερισμού της Ε.Α.Α.Α.
ημερομηνία γέννησης μετά την 1-1-1991) και να προσκομίζουν τα
τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες το αργότερο πριν την
δικαιολογητικά ως παράγραφος 3α.
έναρξη της παραθεριστικής περιόδου που έχουν προγραμματιστεί
δ.Για τους χήρους-ες και τους διαζευγμένους-ες που είναι
και να δίνουν τα λεπτομερή στοιχεία των επιβατών για την σύνταξη
προστάτες ανήλικων τέκνων (με ημερομηνία γέννησης μετά την 1της κατάστασης επιβατών και την αποστολή της εγκαίρως με FAX
1-1991) απαιτούνται επίσης τα δικαιολογητικά της παραγράφου 3α
προς ΓΕΑ/Β3, 112ΠΜ/Γρ. Φόρτου και ΚΕΔΑ. Σε περίπτωση που δεν το
Δεδομένα Παραθερισμού
για να παραθερίσουν κατ’ απόλυτη προτεραιότητα ως γονείς μονοπράξουν θα εκτιμάται ότι επιθυμούν να ταξιδέψουν με ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ
1.Βάση της υπ’αριθμ. Φ.400/32/82424/Σ.343 (ΦΕΚ 1139/3-6-2011
γονεϊκής οικογένειας.
(δικά τους μέσα) και δε θα συμπεριλαμβάνονται στη λίστα επιβαΥπουργική Απόφασης) :
ε.Όσοι δηλώνουν ότι έχουν ανάγκη λουτροθεραπείας θα προτών.
α.Καθίσταται δικαιούχοι παραθερισμού στα ΚΕΔΑ όλα τα εν ενεργεία
σκομίζουν πρωτότυπη γνωμάτευση τρέχοντος έτους, από Στρατιωτικό
β.Στην αίτηση θα αναγράφονται ολογράφως το επιθυμητό ΚΕΔΑ
και εν αποστρατεία στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας (Π.Α.)
Νοσοκομείο που θα αναγράφει διακριτά ότι συνίσταται λουτροθεραπεία
η
η
και οι περίοδοι με αριθμό (π.χ. 1 ή 3 ) ΟΧΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Α, Β κλπ, γιατί
καθώς και οι εν ενεργεία και συνταξιούχοι Πολιτικοί Υπάλληλοι του
για τη βελτίωση της υγείας του και θα φροντίζουν να είναι θεωρημένη
αυτό δεν είναι αποδεκτό από το πρόγραμμα του υπολογιστή.
ΥΠΕΘΑ.
από το Διευθυντή ή Υποδιευθυντή του Στρατιωτικού Νοσοκομείου
Συγκεκριμένα για το ΚΕΔΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙ θα σημειώνετε το ΟΙΚΗΜΑ ή
β.Δίδεται απόλυτη προτεραιότητα παραθερισμού ανεξαρτήτως
που την εξέδωσε. Γνωματεύσεις με την υπογραφή μόνο του θεράΜΟΤΕΛ ώστε να επιλεγείτε στην αντίστοιχη κατηγορία καταλύματος
μοριοδότησης στις εξής κατηγορίες:
ποντος Ιατρού δε θα γίνονται δεκτές.
(ΟΙΚΗΜΑ ή ΜΟΤΕΛ). Για την περιοχή Σκοτίνας επιλέγετε αντίστοιχα
Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης δεν απαιτείται να αναγράφονται
1)Όσων έχουν σύζυγο ή τέκνο ΑΜΕΑ ή είναι οι ίδιοι.
ΚΕΔΑ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ δωμάτια.
τα ονόματα και ο συνολικός αριθμός των λοιπών ατόμων της οικο2)Των οικογενειών στελεχών που απεβίωσαν εν υπηρεσία.
Η σωστή συμπλήρωση των στοιχείων της αίτησης διευκολύνει το
γενείας που πρόκειται να παραθερίσει, γιατί ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠ’
3)Των γονέων μονογονεϊκών οικογενειών.
έργο του Γραφείου Παραθερισμού. Παρακαλούμε ιδιαίτερα για την
ΟΨΙΝ (δεν λαμβάνουν μόρια) για την χορήγηση καταλύματος.
4)Των πολυτέκνων (τεσσάρων τέκνων και άνω) οικογενειών.
γ.Η τελική βαθμολογία όσων δικαιούνται παραθερισμό, πλην
4.Οι επίτιμοι Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ, ΓΕΑ, ΑΤΑ προγραμματων περιπτώσεων της (β) παραγράφου ανωτέρω, διαμορφώνεται
τίζονται για παραθερισμό από το ΓΕΑ/ΕΓΑ σε συνερκατόπιν μοριοδότησης αθροιστικά και κατά σειρά, του βαθμού,
γασία με την ΓΕΑ/Β3, σύμφωνα με τον ΚΠΑ Δ-85/12
της προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης, της ιδιότητας οι
(Άρθρο 9 Παρ. 4).
δικαιούχοι (στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό),
5.Τα Μέλη του ΠΑ.Σ.ΟΙ.Π.Α (Πανελλήνιος Σύνδεσμος
όπως παρακάτω:
Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων) που είναι και
Κάθε Μέλος έχει το δικαίωμα να δηλώσει ένα (1) και μόνο θέρετρο με δύο (2)
1)Στρατιωτικό προσωπικό:
μέλη της Ε.Α.Α.Α., εφόσον επιθυμούν να παραθερίσουν
επιθυμίες παραθεριστικών περιόδων. Η εφαρμογή της Ε.Α.Α.Α. (που έχει δημιουργηθεί
α)Κατεχόμενος σε ενέργεια βαθμός:
κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας θα πρέπει να
και συντηρείται κάθε χρόνο από το ΓΕΑ/ΚΜΗ), λαμβάνει και τις δύο (2) επιθυμίες και
(1) Απτχος (και αντίστοιχοι) μόρια 130
υποβάλλουν τις αιτήσεις παραθερισμού στον
εξάγει ένα (1) αποτέλεσμα, το επικρατέστερο (αυτό που ο δικαιούχος έχει περισσότερες
(2) Υπτχος (και αντίστοιχοι) μόρια 120
ΠΑ.Σ.ΟΙ.Π.Α. για την εν συνεχεία υποβολή τους στο
πιθανότητες να παραθερίσει είτε στην 1η είτε στη 2η επιθυμία του).
(3) Ταξχος (και αντίστοιχοι) μόρια 110
ΓΕΑ/Β3, αρμόδιο για τον προγραμματισμό. Ο ΠΑ.Σ.ΟΙ.Π.Α
Η εφαρμογή εξάγει συγκεντρωτικές λίστες βάσει μορίων από τα περισσότερα στα
(4) Σχος (και αντίστοιχοι) μόρια 100
έχει οριστεί υπεύθυνος για την συλλογή και υποβολή
λιγότερα και δεν εξάγει λίστες με τακτικούς και αναπληρωματικούς.
(5) Ασμχος (και αντίστοιχοι) μόρια 90
των αιτήσεων των ορφανικών οικογενειών (Αξκών Π.χ. Κάποιο μέλος στην κατάρτιση των λιστών από την εφαρμογή έχει 250 μόρια. Στη
(6) Επγος (και αντίστοιχοι) μόρια 85
Ανθστών) που φονεύθηκαν σε διατεταγμένη υπηρεσία
λίστα της 1ης επιθυμίας του είναι 28ος. Στη λίστα της 2ης επιθυμίας του είναι 20ος.
(7) Σγος (και αντίστοιχοι) μόρια 80
(ΚΠΑ Δ-85/12/ΓΕΑ).
Τελικά, η εφαρμογή θα εξάγει ένα (1) αποτέλεσμα στη 2η επιθυμία του που είναι 20ος
(8) Υπσγος (και αντίστοιχοι) μόρια 75
6.Οι Πρόεδροι της Ε.Α.Α.Α. και του Μ.Τ.Α. παραθεκαι έχει περισσότερες πιθανότητες να παραθερίσει.
(9) Ανθσγος (και αντίστοιχοι) μόρια 70
ρίζουν στο ΚΕΔΑ/Ζ μετά από αίτησή τους, στο οίκημα
Άρα η 1η και 2η επιθυμία που δηλώνονται δεν έχουν βαρύτητα ως κύριας και
(10) Ανθστης (και αντίστοιχοι) μόρια 65
“Α2” στην περίοδο της προτίμησής τους, η οποία
εναλλακτικής περιόδου, αλλά τις αναγνωρίζει ως ισάξιες.
(11) Ασμιας (και αντίστοιχοι) μόρια 60
δεν μπορεί να είναι ίδια για αμφοτέρους. Το οίκημα
Συνιστούμε στα μέλη που θεωρούν την 1η επιθυμία τους ως κύρια και μοναδική, να
(12) Εσμιας (και αντίστοιχοι) μόρια 55
“Α2” τις λοιπές περιόδους θα διατίθεται για τον παδηλώνουν μόνο μία (1) επιθυμία.
(13) Σμιας (και αντίστοιχοι) μόρια 50
ραθερισμό του εκάστοτε αρχαιότερου προγραμμα-

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΟΣ (1) ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ 2016.
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Ε ΝΗΜΕΡΩΣΗ
(14) Υσμιας (και αντίστοιχοι) μόρια 45
2) Προσωπική και οικογενειακή κατάσταση, λόγοι υγείας, παραθερισμός κατά τα παρελθόντα έτη στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό και
συγκεκριμένα:
α) Οι έγγαμοι λαμβάνουν επιπλέον 100 μόρια.
β) Καθορίζονται 30 μόρια για το πρώτο παιδί, 40 για το
δεύτερο, 50 για το τρίτο (άγαμα ή μη εργαζόμενα μέχρι 25 ετών
και μόνον εφόσον αποτελούν προστατευόμενα μέλη), ενώ από το
τέταρτο και για κάθε επιπλέον παιδί,
προστίθενται 60 μόρια.
γ) Για λόγους υγείας των ιδίων των στελεχών 30 μόρια
επιπλέον, κατόπιν γνωμάτευσης εντός του τρέχοντος έτους από
Στρατιωτικό Νοσοκομείο, θεωρημένης από τον Διευθυντή (ή Υποδιευθυντή) του Νοσοκομείου, στην οποία να αναγράφεται ότι συνιστάται
λουτροθεραπεία για τη βελτίωση της υγείας του.
3)Σύμφωνα με τον ΚΠΑ Δ-85/ΜΑΡ12, το προσωπικό απόλυτης
προτεραιότητας της παραγράφου (1β) ανωτέρω που παραθερίζει
το ένα έτος, δε δύναται να παραθερίσει τα επόμενα δύο (2) έτη.
4)Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο αιτούντων παραθεριστών
προτεραιότητα θα έχει ο αρχαιότερος εξ αυτών.
5)Σε όλα τα ΚΕΔΑ, τα άγαμα μέλη θα προγραμματίζονται στις δύο
(2) πρώτες και δύο (2) τελευταίες παραθεριστικές περιόδους (ΚΠΑ
Δ-85/ΜΑΡ12).
2.Με την Φ.400/78/254899/Σ.3017/26-8-2013 Απόφαση ΑΝΥΕΘΑ
(ΦΕΚ Β’ 2158/30-8-13), εγκρίθηκαν 50-70 μόρια που θα προστίθενται
ή θα αφαιρούνται, αναλόγως με το πότε παραθέρισε τελευταία
φορά, στην υφιστάμενη μοριοδότηση του και έχει ως εξής:
α) Ο δικαιούχος παραθερισμού αν έχει να παραθερίσει από :
•το προηγούμενο έτος (πέρσι) ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ 70 μόρια από την
υφιστάμενη μοριοδότηση του.
•πριν δύο (2) χρόνια ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ 60 μόρια από την υφιστάμενη
μοριοδότηση του.
•πριν τρία (3) χρόνια ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ 50 μόρια στην υφιστάμενη
μοριοδότηση του.
•πριν τέσσερα (4) χρόνια ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ 60 μόρια στην υφιστάμενη
μοριοδότηση του.
•πριν πέντε (5) χρόνια και άνω ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ 70 μόρια στην υφιστάμενη μοριοδότηση του.
β) Υφιστάμενη Μοριοδότηση είναι: Τα μόρια ΜΟΝΟ από [Βαθμός
+ Οικογενειακή Κατάσταση].
γ) Τα μόρια αυτά θα προστίθενται ή θα αφαιρούνται στην
υφιστάμενη (λόγω βαθμού και οικογενειακής κατάστασης) μοριοδότηση
των υποψηφίων παραθεριστών αυτόνομα και όχι αθροιστικά, ανάλογα
με το πότε παραθέρισε τελευταία φορά έκαστος.
δ) Τα μόρια των ειδικών κατηγοριών (ΑΜΕΑ, Πολύτεκνοι, Μονογονεϊκές) και οι υφιστάμενες προβλέψεις για τις ειδικές κατηγορίες παραμένουν αμετάβλητες.
3.Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Α. για το 2015 δεν χρεώθηκε ο
παραθερισμός στα μέλη που παραθέρισαν στο ΚΕΔΑ Τυμπακίου,
Χαλκουτσίου καθ’ όλη την παραθεριστική περίοδο, καθώς και οι δύο
(2) πρώτες και οι δύο (2) τελευταίες παραθεριστικές περίοδοι στα
ΚΕΔΑ Ζούμπερι και Σκοτίνας, για να δοθεί επιπλέον κίνητρο παραθερισμού στα συγκεκριμένα θέρετρα και για τις περιόδους χαμηλής
ζήτησης. Για το 2016 αναμένεται να ληφθούν ανάλογες αποφάσεις
μετά το πέρας της παραθεριστικής περιόδου.
Ενοικιαζόμενα Δωμάτια Σκοτίνας
1.Τα δωμάτια βρίσκονται σε κτίρια της παραλίας Σκοτίνας σε απόσταση από 100 έως 200 μέτρα από το ΚΕΔΑ/Σκοτίνας.
2.Τα δωμάτια είναι τρίκλινα, τετράκλινα ή πεντάκλινα, εξοπλισμένα
με Λουτρό WC, ψυγείο, ζεστό νερό, ηλεκτρικά μάτια, κουζινικά
σκεύη, ντουλάπες, κλινοσκεπάσματα, καρέκλες, τραπέζι και air condition.
3.Καθημερινός καθαρισμός δωματίων και κοινοχρήστων χώρων
και αντικατάσταση των σεντονιών κάθε τέσσερις (4) ημέρες (τρεις
φορές ανά περίοδο).
4.Το ημερήσιο μίσθωμα, στα ενοικιαζόμενα δωμάτια, καθορίστηκε,
με απόφαση του Δ.Σ. στο ποσό των 10€ για όλους τους βαθμούς
των Αξκών - Ανθστών.
5.Όλα τα Μέλη που θα παραθερίσουν στα ενοικιαζόμενα δωμάτια
περιοχής Σκοτίνας ανεξαρτήτως περιόδου θα χρεώνονται με τον
ίδιο τρόπο, ως να παραθέριζαν στα ΚΕΔΑ της Π.Α. Επιθυμίες για συγκεκριμένα δωμάτια στα ενοικιαζόμενα γίνονται δεκτές μόνο για αποδεδειγμένους λόγους υγείας, αν και θα καταβάλλεται προσπάθεια
να ικανοποιηθούν οι επιθυμίες των περισσοτέρων με βάση τις
ανάγκες τους.
Βετεράνοι Β’ ΠΠ
Παραθερισμός άνευ μορίων των Βετεράνων Β’Π.Π. ένας ανά
περίοδο και κατά αρχαιότητα.
ΝΕΟΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ (Έτος Αποστρατείας 2014-2015-2016)
Οι νέοι απόστρατοι των τελευταίων Δύο (2) ετών έχουν δικαίωμα
παραθερισμού ΚΑΝΟΝΙΚΑ, όπως όλα τα παλαιά μέλη, σύμφωνα με
νέα απόφαση του ΔΣ/ΕΑΑΑ Νο 4/ 15-2-2016.
Η περσινή απόφαση του ΜΗ δικαιώματος παραθερισμού των
ΝΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ, με ΔΣ/ΕΑΑΑ Νο 7/ 18-2-2015 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ.
Δικαιολογητικά Οικογενειακής Κατάστασης
Η οικογενειακή κατάσταση (έγγαμοι, άγαμοι, χήροι/ες, πολύτεκνοι,
μονογονεϊκές κλπ) θα αποδεικνύονται με οποιοδήποτε πρόσφατο
(μέχρι 6 μήνες πριν) νόμιμο έγγραφο (πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης, εκκαθαριστικό εφορίας τελευταίου έτους, δικαστική
απόφαση κλπ).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όλα τα ανωτέρω είναι σύμφωνα με:
Κανονισμός Παραθερισμού Κ.Π.Α. Δ-85/ΜΑΡ12
Αποφάσεις της ΜΕΓΕ/2015
Αποφάσεις του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Α.

ΘΕΡΕΤΡΑ & ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016
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Α ΡΘΡΑ

Η επιτυχία της αποστολής
είναι το αποτέλεσμα γινομένου
Τ

α τελευταία χρόνια πλανάται μία εντύπωση ότι υπάρχει
και υποβόσκει μία αντιπαλότης μεταξύ των συνταξιούχων
συναδέλφων της Π.Α, που προέρχονται από διαφορετικές
Σχολές. Προσωπικά δεν γνωρίζω αν αυτή η εντύπωση έχει
κάποια βάση αλήθειας, αν δηλαδή υπάρχει ουσιαστικό θέμα
και ποίο είναι αυτό, μεταξύ των προερχομένων από ΑΣΕΙ και
αυτών εκ των Σχολών Υπαξιωματικών.
Εξ όσων γνωρίζω, στην
ενεργό Αεροπορία δεν υπήρξε σχετικό θέμα, ούτε και
σήμερα υπάρχει, ώστε να
υποθέσει κανείς ότι αυτό μεταφέρεται και στις τάξεις των
αποστράτων συναδέλφων.
Αντίθετα είναι γνωστό και,
νομίζω, κοινώς αποδεκτό ότι
η σωστή και απόλυτα επαγγελματική συνεργασία όλων
των ειδικοτήτων, σε κάθε μονάδα της Π.Α, οδηγεί στην
εκτέλεση της αποστολής της κατά τρόπο άριστο. Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι όλο το προσωπικό της Π.Α έχει κατανοήσει ότι για να υλοποιηθεί η αποστολή του Όπλου είναι
ανάγκη κάθε ένας, ανεξαρτήτως βαθμού, ειδικότητας και
προέλευσης να κάνει το καθήκον του, το έργο που έχει
αναλάβει κατά τρόπο επαγγελματικά άριστο. Το σύνολο θα
φέρει το αποτέλεσμα. Αυτό που όλοι έχουμε δει, κατά την
σταδιοδρομία μας στην Π.Α, είναι ότι έχει αναπτυχθεί ένας
ειλικρινής και πηγαίος σεβασμός μεταξύ των συναδέλφων
για το έργο και την προσφορά ενός εκάστου. Έχει γίνει αποδεκτό ότι καμία ειδικότητα, κανένας Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός δεν μπορεί να ισχυρισθεί ότι αυτή ή αυτός είναι ο
πλέον σπουδαίος και σημαντικός κρίκος για την εκτέλεση
της αποστολής της Π.Α. Το έργο του ενός είναι συνέχεια
του έργου του άλλου. Δεν υπάρχει το δικό μου έργο και καθήκον αν δεν έχει υλοποιηθεί άριστα το αντίστοιχο του προηγούμενου συναδέλφου.
Πίστευα και πιστεύω και αυτό δίδασκα από τις διάφορες
θέσεις που υπηρέτησα στην Π.Α, ότι η εκτέλεση της αποστολή
αυτής είναι το αποτέλεσμα ενός ΓΙΝΟΜΕΝΟΥ πράξεων,
έργων και καθηκόντων και όχι το αποτέλεσμα του Αθροίσματος
όλων αυτών. Αυτό σημαίνει ότι αν ένας εκ των παραγόντων
του Γινομένου μηδενισθεί το αποτέλεσμα θα είναι μηδέν,
έστω και αν οι άλλοι αποδώσουν στο μέγιστο.
Στην προετοιμασία και εκτέλεση μιας αποστολής αεροπο-

ρικού βομβαρδισμού από αριθμό αεροσκαφών, θα εμπλακούν
ένας μεγάλος αριθμός ειδικοτήτων και συναδέλφων όλων
των βαθμών και προελεύσεων. Αν, για παράδειγμα, ο νεαρός
Υπαξιωματικός Οπλουργός δεν βάλλει ή δεν ρυθμίσει σωστά
τους πυροσωλήνες των όπλων για τους συγκεκριμένους
στόχους, οι πτήσεις μπορεί να εκτελεσθούν άψογα, τα όπλα
να πέσουν στο κέντρο του
στόχου, αλλά αυτός να μην
καταστραφεί λόγω των πυροσωλήνων. Το αποτέλεσμα
της αποστολής Μηδέν. Όλοι
δούλεψαν άριστα πλην ενός.
Αυτός μπορεί να είναι ο οιοσδήποτε σε κάθε αποστολή.
Στις οθόνες των επίγειων
Radars, αλλά και των αντιστοίχων ιπταμένων, βρίσκονται Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί Ε.Α. Στην συντήρηση αυτών για καλή απόδοση, αντίστοιχοι των αρμοδίων ειδικοτήτων. Στον αέρα ιπτάμενοι με
F-16 ή M-2000 ή F-4 σε αποστολές υπεράσπισης του εθνικού
εναέριου χώρου και προβολής της απόφασης του ελληνικού
λαού να μη δεχθεί τις προκλήσεις και μεθοδεύσεις των
τουρκικών αεροπορικών σχηματισμών. Είναι προφανές και
αντιληπτό, πιστεύω, ότι για να στεφθεί και αυτή η αποστολή
με επιτυχία θα πρέπει να δουλέψουν όλοι οι εμπλεκόμενοι
συνάδελφοι σωστά και αποτελεσματικά με άριστο επαγγελματισμό. Αν έστω και ένας, για οποιονδήποτε λόγο υστερήσει η αποστολή απέτυχε, δεν έγινε, Μηδέν. Μερική ή
κατά κάποιο ποσοστό δεν υπάρχει. Αυτό ίσως να υπάρχει
στην αποστολή κατάληψης ενός υψώματος ή στην εξουδετέρωση ενός πλοίου. Ο τραγικός κανόνας του Γινομένου δυστυχώς και εδώ λειτουργεί.
Με τις εμπειρίες και τις γνώσεις που έχουμε όλοι μας
αποκτήσει, είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να βρούμε και άλλα
παραδείγματα που θα επιβεβαιώνουν την πραγματικότητα
αυτή. Συμπερασματικά, δηλαδή φαίνεται ότι για την επίτευξη
της Αποστολής είναι αναγκαίοι ΟΛΟΙ. Αυτό, εκ των πραγμάτων
φαίνεται, ότι είναι αποδεκτό από όλους μας όταν είμαστε εν
ενεργεία και αυτός, εκτιμώ, είναι ένας από τους βασικούς
λόγους που όλοι λένε, εντός και εκτός Ελλάδος, ότι έχουμε
μία πολύ καλή Αεροπορία, ικανή να επιτελέσει το εθνικό της
καθήκον.
Με την αποστρατεία μας ή την συνταξιοδότηση μας εν-

Ευαίσθητες χορδές

Σ

πολιτισμός να τον διδάσκουν σε όλες τις βαθμίδες εκπαίήμερα που τα πάντα τίθενται υπό αμφισβήτηση, που οι
ηθικές αξίες έχουν εξαφανισθεί στο βωμό της παγκοδευσης τους οι ξένοι και εμείς που το κληρονομήσαμε, που
έχουμε την ίδια γλώσσα να τον αγνοούμε. Είναι αδιανόητο
σμιοποίησης από την καθημερινή μας ζωή, είναι αναγκαίο να
να εισάγουμε στην Εκπαίδευσά μας ξενόφερτες ιδέες, δήθυμηθούμε όλα εκείνα που πρέσβευαν οι αρχαίοι πρόγονοί
μας και να τα φέρουμε στην επιφάνεια. Είναι ανάγκη για την
θεν προοδευτικές, αλλά που οδηγούν μαθηματικά στη χαλάρωση των ηθικών αξιών αλλά και στην απαξίωση.
επιβίωση του Έλληνα να τα εμφυτεύσουμε στις καρδιές
Είναι καιρός φίλοι μου, να
των παιδιών μας και να τα κάνουν τρόπο ζωής.
αφυπνιστούμε και να τραβήΔιότι αν συνεχίσουμε με τα καμώμαξουμε όλοι μαζί στο δρόμο
Οι Έλληνες έχουν περάσει πολύ πιο
τα του Νεοέλληνα που έχει ως τρόπο
της σωτηρίας, που δεν άλλος
δύσκολες στιγμές και τις ξεπέρασαν
από το να επανέλθουμε στις
ζωής την ρεμούλα και την αρπαχτή,
γιατί πίστεψαν στις δυνάμεις τους
ρίζες μας. Στα αθάνατα φωτειτον ωχαδερφισμό και την ανευθυνότητα, τον βολεψία και τον αραχτό, τον
νά σύμβολα της γνώσης.
Τους: Αισχύλο, Δημόκριτο,
τρακαδόρο και τον μιζαδόρο, τότε ποΣωκράτη, Πλάτωνα, Πλούταρχο και τόσους άλλους που μας
λύ γρήγορα μπορεί αυτό που λέγεται Ελληνικό κράτος θα
εξαφανισθεί από τον παγκόσμιο χάρτη ή με την ενσωμάτωδίνουν το σωστό δρόμο πλεύσης.
σή του στα γειτονικά κράτη ή από άλλο υποκατάστατο που
Φίλοι μου, οι Έλληνες έχουν περάσει πολύ πιο δύσκολες
θα περιέχει μειοψηφία ελληνική.
στιγμές από αυτές που βιώνουμε σήμερα με την οικονομική
κρίση και τις ξεπέρασαν γιατί πίστεψαν στις δυνάμεις τους
Είναι απορίας άξιο πως το αρχαίο πνεύμα και ο Ελληνικός

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου ευχαριστήρια εγώ και η οικογένειά μου στο
Χειρούργο Γυναικολόγο του 251 ΓΝΑ κύριο Δημήτριο Δούμωλη καθώς και του Νοσηλευτικού Προσωπικού που συμμετείχε στην χειρουργική επέμβαση και νοσηλεία της κόρης μου Χριστίνας που έγινε πρόσφατα, 20-11-2015, στο Νοσοκομείο
του 251 ΓΝΑ.
Να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά με υγεία και να συνεχίσουν με το ίδιο ζήλο και
επαγγελματισμό που τους διακρίνει για τον ανθρώπινο πόνο.
Με μεγάλη εκτίμηση Ασμχος (ε.ε.) Ι. Σάλτας

Του
Ευάγγελου Γεωργούση
Αντιπτέραρχου (Ι) ε.α.
Επίτιμος ΔΚΤΗΣ ΔΑΕ
Πρόεδρος Συνδέσμου Αποφοίτων Σ.Ι

τασσώμεθα όλοι στην ΕΑΑΑ. Στην ουσία
συγκροτούμε μία άλλη Π.Α με διαφορετική αποστολή αυτή τη φορά. Δεν
έχουμε άμεση ευθύνη την υπεράσπιση των εθνικών μας θεμάτων, αλλά έχουμε την υποχρέωση, μεταξύ άλλων, να
υπερασπισθούμε τα συμφέροντα και το δίκαιο των μελών
της Ένωσης μας. Όλων των μελών. Αυτή η ευθύνη, όσο είμαστε εν ενεργεία, βρίσκεται στα χέρια της εκάστοτε φυσικής
Ηγεσίας του Όπλου, ενώ τώρα είναι στα δικά μας. Στο Δ.Σ
της ΕΑΑΑ. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει κανείς συνάδελφος που να ισχυρίζεται ότι αυτό το καθήκον, αυτή η ευθύνη, αυτή η υποχρέωση θα υπηρετηθεί καλλίτερα αν το
ΔΣ απαρτίζεται μόνο από συναδέλφους εκ των ΑΣΕΙ ή μόνο
από τις Σχολές Υπαξιωματικών. Ο υπερτονισμός της αξίας
κάποιων λόγω βαθμού και προέλευσης, αλλά και η αναγωγή
των αριθμών, του πλήθους, στον υπέρτατο βαθμό ισχύος
για την εκτέλεση της ανωτέρω αποστολής της Ένωσης
είναι, κατά τη γνώμη μου, λάθος. Η εμπειρία όλων μας από
την δρώσα Αεροπορία μας διδάσκει ότι το κάλλιστο αποτέλεσμα θα επιτευχθεί με την συμμετοχή όλων στη σωστή
αναλογία. Τα πιο ακριβά και δυνατά αρώματα βασίζουν την
επιτυχία τους στην σωστή αναλογία των δυνατών συστατικών
τους. Διαφορετικά δεν θα έχομε αρμονία, αλλά κυριαρχία
ενός ή κάποιων επί των άλλων. Το ΔΣ της Ένωσης θα
εκπέμπει δυναμισμό, ισχύ και αποτελεσματικότητα σε όλο
το εύρος των δράσεων του, όταν εξασφαλίζει, στο μέτρο
του δυνατού, την συμμετοχή των περισσοτέρων ειδικοτήτων
εκ των μελών αυτής.
Δεν γίνεται να είμαστε ΟΛΟΙ αναγκαίοι και απαραίτητοι για
την εκτέλεση της αποστολής της Π.Α, όταν είμαστε εν
ενεργεία και για την αποστολή της Ένωσης να αρκούν μερικοί.
Είναι αλήθεια ότι τον τελευταίο καιρό οι διαφορετικές
απόψεις και προσεγγίσεις στο θέμα αυτό, δεν έγιναν και με
τον καλλίτερο τρόπο από όλους μας. Ας μη σταθούμε όμως
στις μικρές αυτές παρεξηγήσεις και ας επικεντρωθούμε
στην ΑΠΟΣΤΟΛΗ της Ένωσης και στην επίτευξη των στόχων
που το ΔΣ θα θέσει. Εξ άλλου, γνώμη δεν αλλάζουν και συγνώμη δεν ζητούν όταν σφάλουν, οι δογματικοί, οι μη δημοκρατικοί και οι ηλίθιοι. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με
όλους αυτούς.
Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Ικάρων, όπως από τις
πρώτες μέρες της ίδρυσης του έχει τονίσει θα είναι πάντα
στη διάθεση της Ένωσης, συμπληρώνοντας και ενισχύοντας
κάθε προσπάθεια της.

Του
Πιέρρου Πλατάνα
Σμήναρχου ε.α.
και όχι στη βοήθεια των ξένων. Διότι ξέρουν πολύ καλά ότι
οι ξένοι όποια βοήθεια και να δώσουν θα την πάρουν πίσω
δεκαπλάσια και πολλές φορές εκατονταπλάσια.
Με την ελπίδα ότι αυτή η αδύνατη φωνή ενός Έλληνα
Απόστρατου Αξ/κου θα την πάρει ο αέρας για να τη μεταφέρει σε ευήκοα ώτα και θα χτυπήσει ευαίσθητες χορδές του
εγκεφάλου των ανθρώπων που νέμονται την εξουσία επαναφέρω στη μνήμη τους το πιστεύω του Πλούταρχου. Τι
δεν πρέπει να έχει ο Άνθρωπος
1. Πλούτο χωρίς μόχθο
2. Πολιτική χωρίς αρχές
3. Απόλαυση χωρίς συναίσθημα
4. Γνώση χωρίς ηθική
5. Εμπόριο χωρίς ήθος
6. Επιστήμη χωρίς ανθρωπιά
7. Αγάπη χωρίς θυσία

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμότατες μου ευχαριστίες σε όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Εντατικής και της Καρδιολογικής κλινικής του 251 ΓΝΑ και ιδιαίτερα στους
Καρδιολόγους κ.κ. Ταξχο Θέμη Ηλιόπουλο, Σμχο Νίκο Κούβελα, Μάρκο Νικολαδό, Χάρη Συμεωνίδη, Γιάννη Τσακούμη, στον Πνευμονολόγο και φίλο του πατέρα μου Σμχο Νίκο Σαρίδη.
Επίσης αιώνια ευγνωμοσύνη στον Καρδιολόγο κ. Γιώργο Παπαδήμα που έφεραν τον πατέρα
μου Υπτχο ε.α. Γιώργο Μήτσαινα πίσω μετά από την περιπέτεια της υγείας του. Θεωρώ ότι
το προσωπικό και οι κλινικές αυτές αποτελούν όαση ιατρικής ίασης στις μέρες μας και εύχομαι να αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση.
Δημήτρης Γεωργ. Μήτσαινας
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✍ Μικρές Αγγελίες
Το Δικηγορικό μας γραφείο ιδρυθέν από τον Γεώργιο Δ. Κατσαρίδη
(υιό συναδέλφου) εξειδικεύεται στο Ν. 3869/2010 (Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα – Νόμος Κατσέλη) σε θέματα προστασίας καταναλωτών, σε ζητήματα τραπεζικών συμβάσεων καθώς και στο δίκαιο των
αυτοκινητικών διαφορών (τροχαία ατυχήματα) με έμφαση στην εξατομικευμένη προσέγγιση της υποθέσεως του κάθε εντολέα.
Διεύθυνση γραφείου: Φειδίου 7, Αθήνα
Τηλ.: 210-38 46 435, Fax: 210-38 46 635,
Κιν.: 6976-145135, 6947-693200,
email: info@k-klaw.gr
web: www.k-klaw.gr

Η ασφάλεια πτυχίου και πτητικού
επιδόματος για το ιπτάμενο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων
από εξειδικευμένη ασφαλιστική
εταιρία της Ευρώπης.

Τηλ.:2106521888 –
email: info@batris.gr

Απογραφή Μερισματούχων του
Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ)
Στο πλαίσιο υποχρεωτικής απογραφής των μερισματούχων του ΜΤΑ (άμεσων
και έμμεσων), παρακαλείσθε να συμπληρώσετε και να υποβάλλετε στο Ταμείο το
αργότερο έως 31/05/2016, τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με θεωρημένο το
γνήσιο της υπογραφής σας. Για τους μερισματούχους, οι οποίοι δεν θα έχουν
υποβάλει έως την ανωτέρω ημερομηνία τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, θα τεθεί
θέμα διακοπής κάθε παροχής του Ταμείου προς αυτούς (μέρισμα, ΕΚΟΕΜΑ κλπ.).

✑ ΣΥΣΤΗ ΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• ΗΛΙΑΣ ΑΓΓ. ΛΑΟΥΛΑΚΟΣ
Συστήματα Ασφαλείας Αυτοματισμοί - Δίκτυα
- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΟΙΚΙΩΝ-ΕΠΑΓΓ. ΧΩΡΩΝ
- ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ
- ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
- ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
(ΚΑΜΕΡΕΣ)-ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ- ΔΙΚΤΥΑ
Για Στρατιωτικούς και Πολιτικό
Προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων,
Δωρεάν μελέτη και Ειδικές Τιμές.
Ζαννή 61, Πειραιάς 18537
Τηλ.: 210-4185780, Κιν.: 6973-038304
e-mail: laoulakos@gmail.com

✑ ΔΙΑΦΟΡΑ
• ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ
(Εγγονός απόστρατου Αξ/κού)
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ
(έξοδα κηδείας, βιβλιάρια ασθενείας,
πιστοποιητικά εγγυτέρων συγγενών,
βοηθήματα θανάτου,μερίσματα κ.λπ.)
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
Αχιλλέως 8 Βριλήσσια 15235
Τηλ.: 210 6132022,
κιν.: 6932065296

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
(Συνάδελφος ε.α.)
Διατηρεί Λογιστικό Γραφείο στη Λάρισα. Εξειδικεύεται στη Φορολογία Φυσικών
Προσώπων και ιδιαίτερα στη φορολογία εισοδήματος,
ακινήτων, κατοίκων εξωτερικών, αγροτών.
Με έμφαση στον έλεγχο της ακίνητης περιουσίας προς αποφυγή άσκοπης
φορολόγησης, στην προετοιμασία της επικείμενης εφαρμογής του περουσιολογίου
και της χρήσης πλαστικού χρήματος.

Δ/νση γραφείου: Ανθ. Γαζή 1 (πλατεία Εβραίων), Λάρισα
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2410536262 & κιν.: 6932765202
Email: info.fragou@gmail.com

Γίνετε γνωστοί
μέσα από τους
χιλιάδες αποδέκτες της «ΗτΑ».
Οι μικρές σας
αγγελίες γίνονται μεγάλες ευκαιρίες.
ΕΑΑΑ

οίκος τελετών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ
•Τελετές
•Αποτεφρώσεις
•Μεταφορές από και προς το εξωτερικό
•Αίθουσες δεξιώσεων & παραμονής σορού
•Συνεργασία με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία
σε προσιτές τιμές

Νεοχωρίου 5, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2310.523112 - 2310.531256
Κιν. 6973235407 - 6937193505

Ευχές για τον
καινούργιο χρόνο -2016- Άλλαξε προ ημερών ο χρόνος, και οφείλω να εκφράσω ευχές για να είναι οι
ημέρες μας χαρούμενες, ευλογημένες και καλές.
- Θα ειπώ ευχές, για τη νέα χρονιά, μα και για την κατάσταση, μήπως καλυτερέψει
η ζωή μας και ειδούμε κάποτε ανάσταση.
- Είναι η ζωή μας δύσκολη, σκληρή η κοινωνία,
να μας βοηθάει ο Θεός, να έχουμε υγεία και επικοινωνία.
- Η κοινωνία είναι ψυχρή και έχει αναισθησία,
ο κόσμος έχει απονιά, φθόνο, κακία και αναλγησία.
- Είναι ο ντουνιάς κακότροπος και έχει πλεονεξία,
έχει πολλά ελαττώματα, μα και αχαριστία.
- Γι’ αυτό εύχομαι ολόψυχα, για να υπάρχει ισορροπία,
να έχουμε καθαρή ψυχή, γνήσιο φιλότιμο, αλλά και ευαισθησία.
- Εύχομαι επίσης, να είμαστε όλοι μας καλά, χωρίς υποκρισία,
να έχουμε, αυτή τη νέα χρονιά - κουράγιο και αισιοδοξία.
- Θα ειπώ ακόμη μια ευχή, με κάθε προσδοκία,
να μην υπάρχει στη ζωή... φθόνος και κακία.
- Να μην υπάρχει εκδίκηση, πόνος και δυστυχία,
να μην υπάρχει απονιά, μίσος και αδικία.
- Να είναι η ζωή, όλο χαρές και να μην λείπει η ελπίδα,
και με πολύ αστροφεγγιά, μα και με καταιγίδα.
- Να έχουν οι άνθρωποι, αγάπη, σύναιση και εμπιστοσύνη,
να έχουν ακόμη υπόληψη, σοβαρότητα και σοφρωσύνη.
- Να υπάρχει τέλος ειλικρίνεια, κοσμιότητα και ευπρέπεια,
αλλά και καλοσύνη, ήθος, ευγένεια και αξιοπρέπεια.
- Να βοηθήσει ακόμη ο Θεός, να μην υπάρχουν στη ζωή, άλλα στραπάτσα,
μειώσεις δηλαδή αποδοχών, περικοπές, μνημόνια και χαράτσια.
- Να προκύψει δηλαδή, γενική ανάλαμψη στην οικονομία,
για να μην υπάρχει στο λαό, φτώχια, ανεργία και δυστυχία.
- Τέλος καλό-όλα καλά, θα ειπώ μία ακόμη λέξη,
βοήθα Θεέ μου την Ελλάδα μας, από τα βάσανα να αντέξει!!!...
Αλέξιος Κράλλης
Σμήναρχος ε.α.
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παραρτηματα
Λάρισα
1. Στις 9 Οκτ 2015 έγινε Επιμνημόσυνη Δέηση και κατάθεση
στεφάνων στο Χάνι Χατζηγώγου (Στρατηγείο) στα πλαίσια
των Εκδηλώσεων για την 103η επέτειο της του ΜΑΧΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ. Η ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας εκπροσωπήθηκε
από μέλη του ΔΣ και τον πρόεδρο του Παραρτήματος που
κατέθεσε στεφάνι.

2. Στις 18-10-2015 πραγματοποιήθηκε από την ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας το ετήσιο μνημόσυνο για τους ε.α. συναδέλφους που έφυγαν από τη ζωή.
Η επιμνημόσυνη δέηση τελέστηκε μετά τη Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της θεοτόκου στην 110
Π.Μ και ακολούθησε παράθεση καφέ στη Λέσχη Αξιωματικών.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αρχηγός
της Τ.Α Απτχος (Ι) Χρήστος Χριστοδούλου, ο Επιτελάρχης
ΑΤΑ Τξχος (Ι) Συμεών Ψιμούλης, ο Δκτης ΕΚΑΕ Σμχος (Ι) Παναγιώτης Νάνης, ο Δκτης 110 ΠΜ Σμχος (Ι) Δημήτριος Τσιρογιαννίδης, ο Δκτης 140 ΣΕΠΗΠ Σμχος (Ι) Βασίλειος Αγορογιάννης,
ο Δκτης της Μοίρας ΑΤΑ Ασμχος (Ι) Νικόλαος Αντωνόπουλος,
ο πρώην πρόεδρος του Παραρτήματος Λάρισας Υπτχος ε.α.
Νικόλαος Δαλιανάς καθώς και πλήθος ε.α συναδέλφων και
συγγενείς των εκλιπόντων.
3. Στις 20-10-2015 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για τον
Εορτασμό του Προστάτη του Σώματος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου στη Νεάπολη της
Λάρισας. Η ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας εκπροσωπήθηκε από
τον πρόεδρο του Παραρτήματος και μέλη του ΔΣ.
4. Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015, παρουσία του Αρχηγού
Τ.Α, Απτχου (Ι) Χρήστου Χριστοδούλου, πραγματοποιήθηκαν
με λαμπρότητα οι εκδηλώσεις για την εορτή της Πολεμικής
Αεροπορίας. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με Επιμνημόσυνη
Δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο Πεσόντων 110
Π.Μ και ακολούθησε δοξολογία. Η ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας
εκπροσωπήθηκε από μέλη του ΔΣ. Στο μνημείο πεσόντων
κατέθεσε στεφάνι ο πρόεδρος του Παραρτήματος Σγος ε.α.
Κων/νος Λιούτας.

Στρατόπεδο ‘’ΜΠΟΥΓΑ’’ η Προστάτιδα του Πυροβολικού ‘’ΑΓΙΑ
ΒΑΡΒΑΡΑ’’. Η ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας εκπροσωπήθηκε
από τον πρόεδρο του Παραρτήματος και μέλη του ΔΣ.
9. Στις 21-11-2015 γιορτάστηκε η Ήμερα των Ενόπλων
Δυνάμεων στη Λάρισα με επίσημη δοξολογία και καταθέσεις
στεφάνων.
Στον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Αχιλλίου τελέστηκε δοξολογία από τον πρωτοσύγκελο της Ι.Μ. αρχιμανδρίτη π.
Αχίλλειο Τσούτσουρα παρουσία των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών της πόλης, ενώ τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο πρόεδρος του παραρτήματος Λάρισας της ΕΑΑΑ
κ. Κ. Λιούτας.
Αμέσως μετά επακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο
Ηρώο Πεσόντων στον λόφο του Φρουρίου και μικρή δεξίωση
για τους επισήμους στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Λάρισας.
10. Στις 01-12-2015 οι πρόεδροι της ΕΑΑΣ και ΕΑΑΑ/Παραρτημάτων Λάρισας, Ατγος ε.α. Σπυρίδων Τσιρώνης και
Σγος ε.α. Κων/νος Λιούτας, συναντήθηκαν με τον ΑΝΥΕΘΑ κ.
Δημήτριο Βίτσα και συζήτησαν θέματα ενδιαφέροντος των
αποστράτων.
11. Στις 15-12-2015 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση προς
τιμή των γυναικών της ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Λάρισας ενόψει
των εορτών των Χριστουγέννων και της πρωτοχρονιάς.
Η εκδήλωση είχε και φιλανθρωπικό περιεχόμενο με τις
κυρίες να συγκεντρώνουν ένα σεβαστό ποσό που θα
διατέθηκε για την ενίσχυση συνανθρώπων μας που έχουν
ανάγκη.
12. Στις 14-12-2015 η ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας πραγματοποίησε επίσκεψη στο Εθνικό Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων (ΕΚΑΕ). Τα μέλη του Παραρτήματος υποδέχτηκε ο
Δκτης του ΕΚΑΕ Σμχος (Ι) Παναγιώτης Νάνης. Μετά την παράθεση καφέ ακολούθησε ενημέρωση από τον κ. Νάνη για
την επιχειρησιακή δραστηριότητα της μονάδας και στη
συνέχεια ξενάγηση στο αίθουσα επιχειρήσεων. Οι ε.α. συνάδελφοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του ΕΚΑΕ καθώς και το υψηλού
επιπέδου νέο ψηφιακό περιβάλλον που είναι στη διάθεση
του προσωπικού για την εκτέλεση της αποστολής. Σε ανάμνηση της επίσκεψης ο πρόεδρος της ΕΑΑΑ/Παραρτήματος
Λάρισας Σγος ε.α Κ. Λιούτας πρόσφερε στο Δκτη , Σμχο (Ι)
Παναγιώτη Νάνη πλακέτα με το έμβλημα της Ένωσης.

5. Στις 21-10-2015 πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση Μελών
του Παραρτήματος με σκοπό την ενημέρωση και την ανταλλαγή απόψεων σε θέματα ενδιαφέροντος.
6. Στις 06-11-2015 εν όψει των εκλογών της ΕΑΑΑ ο τότε
υποψήφιος και νεοκλεγέντας πρόεδρος της Ένωσης, Απτχος
(Ι) ε.α. Σπύρος Καββούρης επισκέφθηκε το Παράρτημα της
Λάρισας.
7. Στις 15-11-2015 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την
ανάδειξη του ΔΣ της ΕΑΑΑ. Στο παράρτημα Λάρισας ψήφισαν
344 μέλη.

13. Στις 20-12-2015 πραγματοποιήθηκε η ετήσια επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη του αδικοχαμένου ήρωα Νικολάου
Μερτζανίδη στο χωριό Βουναίνων Λάρισας. Η ΕΑΑΑ/Παράρτημα
Λάρισας εκπροσωπήθηκε από τον Ταμία του Παραρτήματος
Σγο ε.α. Βασίλειο Παπαδόπουλο ο οποίος κατέθεσε στεφάνι.
14. Στις 22-12-2015 το ΔΣ του παραρτήματος Λάρισας στα
πλαίσια του κοινωνικού του ρόλου επισκέφθηκε το ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» (€δρυτής:
†€ρχιμ. Σεραφείμ Δημόπουλος) που φιλοξενεί τον παιδικό
σταθμό τα «ΧΕΛΙΔΟΝΑΚΙΑ» και λειτουργεί χάρη στην εθελοντική
εργασία και τις δωρεές της κοινωνίας. Ο πρόεδρος και τα
μέλη του ΔΣ παρακολούθησαν τη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση, μοίρασαν δώρα στα παιδιά και παρέδωσαν χρηματικό
ποσό που συγκεντρώθηκε από τις δωρεές των μελών μας.

8. Στις 04-12-2015 εορτάστηκε με μεγαλοπρέπεια στο

15. Στις 29-12-2015 πραγματοποιήθηκε στην Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας/Παράρτημα Λάρισας, παρουσία του Υπαρχηγού της Τακτικής Αεροπορίας, Υποπτεράρχου (Ι) Κων/νου Στάμου, η τελετή βράβευσης των αριστούχων μαθητών, παιδιών ε.α. Αξκων, της Β’ και Γ’ Τάξης
Λυκείου του σχολικού έτους 2014 – 15.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Δήμαρχος
Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης, ο Αντιπεριφερειάρχης

Λάρισας Δημήτρης Παπαδημόπουλος, ο Δκτης 110 ΠΜ Σμχος
(Ι) κ. Δημήτριος Τσιρογιαννίδης, ο Δκτης 140 ΣΕΠΗΠ Σμχος (Ι)
κ. Βασίλειος Αγορογιάννης, ο εκπρόσωπος του ΕΚΑΕ Υπσγος
Γεώργιος Δρεπάνης, ο πρόεδρος της ΕΑΑΣ/Λάρισας κ. Σ. Τσιρώνης, ο πρόεδρος του συλλόγου Αποστράτων Ελληνικής
Αστυνομίας και Χωροφυλακής κ. Β. Διβάνης, ο εκπρόσωπος
του Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κ.κ Ιγνατίου, Πανοσιολογιότατος π. Κων/νος Δεληχρήστος,
Μετά το καλωσόρισμα από τον πρόεδρο του παραρτήματος
Σγο ε.α. κ. Κων/νο Λιούτα ακολούθησε χαιρετισμός από τον
Υπαρχηγό της ΤΑ, το Δήμαρχο και τον Αντιπεριφερειάρχη Λάρισας και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ομιλία από την
ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια κα. Σοφία Ρετσιάνη-Βουτυρίτσα
με θέμα “Οι ανθρώπινες σχέσεις στην εποχή της τεχνολογίας
και της κρίσης”.
Αμέσως μετά επιδόθηκαν τα βραβεία στους αριστεύσαντες
μαθητές και η εκδήλωση έκλεισε με την παράθεση μικροδεξίωσης.
Το ΔΣ αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει όλα τα
παιδιά και τους γονείς για την παρουσία τους στην εκδήλωση,
όλους όσους τίμησαν με την παρουσία τους τους βραβευθέντες, την κα. Ρετσιάνη-Βουτυτρίτσα καθώς το Δκτη και το
προσωπικό της 140 ΣΕΠΗΠ που είχε τη φωτογραφική επιμέλεια.
16. Στις 30-12-2015 το ΔΣ του παραρτήματος Λάρισας στα
πλαίσια του κοινωνικού του ρόλου επισκέφθηκε τη Μητρόπολη
Λάρισας και παρέδωσε τρόφιμα, ρούχα και χρήματα που
συγκεντρώθηκαν από το υστέρημα των μελών μας.
17. Στις 24 & 31-12-2015 το ΔΣ και τα μέλη του Παραρτήματος αντάλλαξαν ευχές, στο χώρο της Λέσχης, για τα Χριστούγεννα και το νέο Έτος απολαμβάνοντας πατροπαράδοτα
γλυκίσματα και ποτά.
18. Tην Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2016 Πραγματοποιήθηκε
στην Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας/Παράρτημα
Λάρισας η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας. Περισσότεροι από 250 ε.α. αξιωματικοί και οι οικογένειές τους αντάλλαξαν ευχές και απόλαυσαν την μικροδεξίωση που οργανώθηκε από το ΔΣ. Το καλωσόρισμα έκανε ο πρόεδρος
του Παραρτήματος, Σγος ε.α. κ. Κων/νος Λιούτας και στη
συνέχεια ακολούθησε χαιρετισμός από τον Υπαρχηγό της
Τακτικής Αεροπορίας Υπτχο (Ι) κ. Κων/νο Στάμο και τον
πρόεδρο της ΕΑΑΑ Απτχο (Ι) ε.α. Σ. Καββούρη.
Τη Βασιλόπιτα ευλόγησε ο ιερέας του ΑΤΑ, πρωτοπρεσβύτερος Αθανάσιος Τσιμενίδης από κοινού με τον εκπρόσωπο
του Σεβασμιωτάτου Λαρίσης και Τυρνάβου κ.κ Ιγνάτιο, Πανοσιολογιότατο π. Άνθιμο.
Στα πλαίσια της εκδήλωσης με απόφαση του ΔΣ τιμήθηκαν,
με τιμητικό δίπλωμα και την πλακέτα με το έμβλημα της
ΕΑΑΑ, για την προσφορά τους στην ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας
ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Αθανάσιος Τσιμενίδης, στρατιωτικός
ιερέας του ΑΤΑ και ο κ. Δημήτριος Βάλλας, στρατιωτικός
συντάκτης της εφημερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ»
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπαρχηγός
της Τακτικής Αεροπορίας Υπτχος (Ι) κ. Κων/νος Στάμος, ο Αντιπεριφερειάρχης Λάρισας κ. Δημήτρης Παπαδημόπουλος, ο
Βουλευτής Λάρισας κ. Χρήστος Κέλλας, ο πρόεδρος της
ΕΑΑΑ Απτχος (Ι) ε.α Σπυρίδων Καββούρης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΑΑΑ Ασμχος ε.α Ιωάννης Κρανιάς, ο Δκτης 110
ΠΜ Σμχος (Ι) κ. Δημήτρης Τσιρογιαννίδης, ο Δκτης του ΕΚΑΕ
Σμχος (Ι) Παναγιώτης Νάνης, ο εκπρόσωπος του Στρατηγού
της 1ης Στρατιάς Σμχος (Ι) Χριστόφορος Κατσίδης, ο Υπδκτης
της 140 ΣΕΠΗΠ Ασμχος (Ι) κ. Αθανάσιος Οικονόμου, ο Δκτης
Μ.ΑΤΑ Ασμχος (Ι) Νικόλαος Αντωνόπουλος, ως εκπρόσωπος
του Δημάρχου ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μιχάλης Αναστασίου,
ο πρόεδρος της ΕΣΠΕΘ Ηλίας Νατσιούλας, ο πρόεδρος του
συλλόγου Αποστράτων Ελληνικής Αστυνομίας και Χωροφυλακής κ. Β. Διβάνης, ο πρόεδρος του συνδέσμου εφέδρων
Αξιωματικών κ. Απόστολος Βερέμης, ο Γενικός Γραμματέας
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ειδικών Δυνάμεων κ. Δημήτριος
Γεωργάκης, ο πρόεδρος της Λέσχης Ελλήνων Καταδρομέων
Δημήτριος Δραγανιδάκης, μέλη ΔΣ και εκπρόσωποι Ενώσεων
και Συλλόγων αποστράτων.
19. Στις 27-01-2016 τιμήθηκε στη Λάρισα η Ημέρα Μνήμης
του Ολοκαυτώματος των Ελλήνων Εβραίων. Εκ μέρους των
Ε.Δ στεφάνι κατέθεσε ο Αρχηγός της ΤΑ Απτχος (Ι) Χρήστος
Χριστοδούλου. Την ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας εκπροσώπησε
ο πρόεδρος του ΔΣ Σγος ε.α. Κων/νος Λιούτας.
Με εκτίμηση,
Για το ΔΣ
Σγος ε.α. Κων/νος Λιούτας
Πρόεδρος ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Λάρισας

HτΑ
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παραρτηματα
Πάτρα
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Παραρτήματος
διοργάνωσαν και συμμετείχαν στις ακόλουθες εκδηλώσεις:
•Στις 20-11-15 το Παράρτημα συμμετείχε με ένα λεωφορείο στην Πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας
των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών των ΕΔ και
ΣΑ, στην Αθήνα.
•Στις 29-11-15, ημέρα Κυριακή και ώρα 09:45, στον
Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Πατρών, τελέστηκε ετήσιο μνημόσυνο από το Παράρτημά μας, στη μνήμη όλων των εν
αποστρατεία συναδέλφων που έφυγαν από τη ζωή. Ακολούθησε παράθεση καφέ στο Πνευματικό Κέντρο του
Ναού, στις οικογένειες των εκλιπόντων, συναδέλφους και
φίλους.
•Στις 7-12-15, ημέρα Δευτέρα, στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς, πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία για τρίτη φορά, στο Παράρτημά μας, με συμμετοχή
του Δ.Σ και των Μελών μας.
•Στις 11-12-15, το Παράρτημά μας διοργάνωσε εκδήλωση
προς τιμήν των νέων συναδέλφων που αποστρατεύτηκαν
το 2015.
•Στις 13-12-15, στην Εκδήλωση Μνήμης για τα 72
χρόνια από το Καλαβρυτινό Ολοκαύτωμα που έγιναν στην
Πόλη των Καλαβρύτων, μετά από πρόσκληση του Δημάρχου
Καλαβρύτων κ. Γιώργου Λαζουρά. Το Παράρτημά μας εκπροσωπήθηκε από τον Αντιπρόεδρο Ασμχο ε.α. Βασίλειο
Χρόνη και τα μέλη του Δ.Σ. Επγό ε.α. Ιωάννη Ζαχαράκη και

Σμχο ε.α. Χαράλαμπο Θεοδοσόπουλο.
•Στις 23-12-15, στη Λέσχη του Παραρτήματος πραγματοποιήθηκε τελετή βράβευσης αριστούχων μαθητών, της
Β’ και Γ’ Τάξης Λυκείου του σχολικού έτους 2014–15.
Μετά το καλωσόρισμα από τον πρόεδρο του Παραρτήματος,
ακολούθησε η επίδοση των Τιμητικών Διπλωμάτων στους
αριστεύσαντες μαθητές, από τον πρώην Αρχηγό ΓΕΑ Πτέραρχο (Ι) ε.α. κ. Αντώνιο Τσαντηράκη, τον Αντιπτέραρχο
(Ι) ε.α. κ. Δημήτριο Παππά και τον Πρόεδρο Σμχο ε.α. κ.
Χρήστο Πανταζή.
•Στις 23-12-15, στη Λέσχη του Παραρτήματος έλαβε
χώρα εκδήλωση Συνάντησης των μελών μας, με σκοπό
την ανταλλαγή ευχών, ενόψη των Αγίων ημερών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.
•Την 1-1-16, στο Μητροπολιτικό Ναό Πατρών, στη δοξολογία για τον καινούργιο χρόνο, χοροστατούντος του
Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Πατρών Χρυσοστόμου και
παρουσία των Στρατιωτικών, Πολιτειακών, Πολιτικών και
Δημοτικών αρχών της Πόλης, το Παράρτημα εκπροσωπήθηκε από το μέλος του Δ.Σ. Επγό ε.α. Ιωάννη Ζαχαράκη.
•Στις 14-1-16, στην Αθήνα για την παράδοση – παραλαβή
του νέου Δ.Σ. της ΕΑΑΑ, παρουσία του αρχηγού ΓΕΑ Αντιπτεράρχου (Ι) κ. Χρήστου Βαίτση και του Βουλευτή συναδέλφου, αποφοίτου της ΣΤΥΑ, Αθανασίου Καββαδά. Στην
τελετή παρευρέθησαν οι πρόεδροι των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και πλήθος
κόσμου. Το Παράρτημα εκπροσωπήθηκε από τον τέως

Πρόεδρο Σμχο ε.α. κ. Χρήστο Πανταζή, τον νυν Πρόεδρο
Ασμχο ε.α. Βασίλειο Χρόνη και τον Αντιπρόεδρο Επγό ε.α.
Ιωάννη Ζαχαράκη.
•Στις 16-1-16, στην κοπή πίτας του Παραρτήματος Μεσσηνίας, που έγινε στην Καλαμάτα. Το Παράρτημα εκπροσώπησε το μέλος του Δ.Σ. Σγός ε.α. Φίλιππος Ματράκας.
•Στις 17-1-16, στην κοπή πίτας της Ενώσεως Αποστράτων
Αξιωματικών Στρατού, που έγινε στο στρατόπεδο του
ΚΕΤΧ στην Πάτρα. Το Παράρτημα εκπροσωπήθηκε από
τον Πρόεδρο Ασμχο ε.α. Βασίλειο Χρόνη.
•Στις 23-1-16, στην κοπή πίτας της Ένωσης Αποστράτων
ΕΛ-ΑΣ και πρώην Ε.Χ. Νομού Αχαΐας που έγινε στο ξενοδοχείο
«ΑΣΤΗΡ» στην Πάτρα. Το Παράρτημα εκπροσωπήθηκε από
τον Πρόεδρο Ασμχο ε.α. κ. Βασίλειο Χρόνη.
•Στις 24-1-16 Ιανουαρίου 2015, στην κοπή πίτας του
Συνδέσμου Ναυπακτιωτων Πάτρας που έγινε στο ξενοδοχείο
«ΑΣΤΗΡ» στην Πάτρα, μετά από πρόσκληση του προέδρου
του Συνδέσμου Σχμου ε.α. κ. Ηλία Δημητρόπουλου. Το
Παράρτημα εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο Ασμχο
ε.α. κ. Βασίλειο Χρόνη.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Υδκτής
της 113 ΠΜ Σμχος κ. ΤΣΟΛΑΚΗΣ καθώς και οι τ. Πρόεδροι
κ. ΝΤΙΝΙΔΗΣ και κ. ΓΙΑΠΟΥΤΖΙΔΗΣ.

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 31/1/2016
Ο Αντιπρόεδρος της ΕΑΑΑ/ ΠΑΡAΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗΣ Σγός ε.α. ΚΩΝ. ΛΑΣΠΙΔΗΣ εκπροσώπησε την Ένωση,
στην εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ
Ο Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
Βασίλειος Χρόνης
Χρήστος Πανταζής
Ασμχος ε.α.
Σμχος ε.α.

Θεσσαλονίκη
ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5/1/5016
Εκδήλωση για την βράβευση των αριστούχων μαθητών
και των εισαχθέντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε την 5/1/2016 στην αίθουσα εκδηλώσεων
της ΕΑΑΑ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
Την εκδήλωση παρακολούθησε πλήθος συγγενών και
φίλων των βραβευθέντων, καθώς και μελών της ΕΑΑΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ τιυ Δ.Σ. της ΕΑΑΑ 14/1/2016
Την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2016, πραγματοποιήθηκε
στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, η τελετή
παράδοσης - παραλαβής των καθηκόντων του Προέδρου
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αποστράτων
Αξιωματικών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ), από τον Αντιπτέραρχο
(Ι) ε.α Κωνσταντίνο Ιατρίδη, στον Αντιπτέραρχο (Ι) ε.α
Σπυρίδωνα Καββούρη.
Το Παράρτημα Θεσσαλονίκης εκπροσώπησε ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος Ασμχος ε.α. ΑΘΑΝ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ τιυ Δ.Σ. ΕΑΑΑ/
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 21/1/2016
Με την παρουσία πλήθους συναδέλφων πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 21 Ιαν 2016, η παράδοση παραλαβή του Δ.Σ. του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης
της ΕΑΑΑ.
Ο απερχόμενος Πρόεδρος κ. Διαμαντίδης αναφέρθηκε
στο έργο που επιτελέσθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας
του και ευχαρίστησε τα μέλη του Δ.Σ για την προσφορά
τους και τους συναδέλφους για την στήριξη και ευχήθηκε
καλή επιτυχία στο νέο Δ.Σ.
Ο νέος Πρόεδρος κ. Δανιηλίδης αφού κι αυτός με τη
σειρά του ευχαρίστησε τον κ Διαμαντίδη και τα υπόλοιπα
μέλη του απερχόμενου Δ.Σ. προέβη σε μια περιληπτική
παρουσίαση των στόχων του νέου Δ.Σ. για την επίτευξη
των οποίων κρίνεται παραίτηση η συμβολή όλων.
Στα μέλη του παλαιού Δ.Σ. απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες για την προσφορά τους.

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ 23/1/2016
O Ταμίας της ΕΑΑΑ/ ΠΑΡAΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗΣ Επγός
ε.α. ΣΥΜ. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ εκπροσώπησε την Ένωση, στην
εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας της Αερολέσχης Θεσσαλονίκης
ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 23/1/2016
Ο Γραμματέας της ΕΑΑΑ/ ΠΑΡAΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗΣ
Σγος ε.α. ΝΙΚ. ΜΥΛΩΣΗΣ εκπροσώπησε την Ένωση στην
εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας του Συλλόγου Απογόνων
Μακεδονομάχων “Ο ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ”
ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ & ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 23/1/2016
O Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της ΕΑΑΑ/ ΠΑΡAΡΤΗΜΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗΣ Ασμχος ε.α. ΑΘΑΝ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ και Σγός
ε.ε. ΚΩΝ. ΛΑΣΠΙΔΗΣ εκπροσώπησαν την Ένωση, στην
εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ & ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΑΞΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 31/1/2016
Tην Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2016, πραγματοποιήθηκε
στο Κέντρο Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας Ζούμπερι,
η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ), παρουσία του
Διοικητή Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης, Υποπτεράρχου (Ι) Συμεών Αστρεινίδη, του Υπαρχηγού του
Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Υποπτεράρχου (Ι) Αντώνιου
Αθανασίου, του προέδρου της Ένωσης, Αντιπτεράρχου
(Ι) ε.α Σπυρίδωνα Καββούρη και μελών της ένωσης.
Το Παράρτημα Θεσσαλονίκης εκπροσώπησε ο Πρόεδρος
Ασμχος ε.α. ΑΘΑΝ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ.

ΔΩΡΕΕΣ ΥΠΕΡ ΠΑΣΥΒΕΤΑ
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Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βετεράνων Αεροπορίας
έλαβε τις παρακάτω ενισχύσεις για το έργο του:
Από την κα. Αριάδνη Ντίνου σύζυγο του Βετεράνου
Σμχου Ιωάννη Ντίνου το ποσό των 150,00€ στη μνήμην
του συζύγου της.

Από τον κ. Νικόλαο Μελανίτη γιό του Υπτχου Εμμανουήλ Μελανίτη το ποσό των 200,00€ στη μνήμην του
πατέρα του.
Από τον κ. Γεώργιο Καραγιάννη γιό του Υπτχου εα Παναγιώτη Καραγιάννη το ποσό των 500,00€ στη μνήμη

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ 31/1/2016
Εκδήλωση μνήμης για την Ημέρα Ελλήνων Εβραίων,
Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος, πραγματοποιήθηκε την 31/1/2016 στην Πλατεία Ελευθερίας στη
Θεσσαλονίκη. Την ΕΑΑΑ/Παράρτημα Θεσσαλονίκης, εκπροσώπησε ο Γραμματέας της Ένωσης Σγος ε.α. ΝΙΚ.
ΜΥΛΩΣΗΣ.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΑΑΑ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1.Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι η νέα ιστοσελίδα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ είναι www.eaaathess.gr και
το προφίλ facebook https://www.facebook.com/eaaathess/
2. Για την καλύτερη αμφίδρομη ενημέρωση παρακαλούνται τα μέλη που διαθέτουν e-mail να μας το γνωστοποιήσουν στέλνοντας το λογαριασμό τους στο email του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ eaaathessaloniki@yahoo.gr αναγράφοντας και τα παρακάτω στοιχεία
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ……………………………………...............
ΒΑΘΜΟΣ…………….........ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ….............…………….
ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ………....................…. ΣΕΙΡΑ…....…….
ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ…...........................................………
ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ…………….............................................
ΗΜΕΡ.ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ…..........................…………..
Α.Δ.Τ. ΕΑΑΑ…….....................…….……….........................
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ & ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟΥ ΣΥΓΓΕΝΗ…………………………………………
.................................……………………………………………..

της νονάς του Αθηνά Ψάρρη συζύγου του βουλευτή
Σερρών Αργύρη Ψάρρη και αδελφή του Εθνάρχη
Κων/νου Καραμανλή.
Από τον Υπτχο (Ι) εα κ. Γεώργιο Παπαδάκη το ποσό
των 1.000,00€ για την ευόδωση των σκοπών του Συνδέσμου.
Από την Γραμματεία
Γιάγκος Βουτσινάς

HτΑ
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κοινωνικά
Δεν είναι πια μαζί μας
•Υπτχος (Ι) Αθανάσιος Θάνος .
Γεννήθηκε την 1/9/1953 στο Συκάμινο Ωρωπού.
Εισήλθε στην Αεροπορία (Σ.Ι) το 1972 και αποστρατεύθηκε στις 16/4/2007. Η νεκρώσιμη ακολουθία έγινε το Σάββατο 30/1/2016 στον Ι.Ν.
Αγίων Κων/νου & Ελένης στο Συκάμινο Ωρωπού.
•Ανθσγος (ΤΥΜ) Παναγιώτης Κεφαλέας.
Γεννήθηκε το 1934 στο Πύργο Λεύκτρου Μεσσηνίας. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1953 και αποστρατεύθηκε το 1981. Η νεκρώσιμη ακολουθία
έγινε στις 2/2/2016 στον Ι.Ν. Αγίων 40 Μαρτύρων
στην Λάρισα.
•Σμχος (ΤΥΕ) Γεώργιος Δεμέστιχας.
Γεννήθηκε το 1931 στα Καλύβια Γυθείου. Εισήλθε
στην Αεροπορία (Σ.Τ.Υ.Α) το 1951 και αποστρατεύθηκε το 1985. Ήταν παντρεμένος και πατέρας
δύο κοριτσιών. Η νεκρώσιμη ακολουθία έγινε
στις 11/7/2015 στο Κοιμητήριο Σχιστού.
•Επγος (ΤΥΜ) Νικόλαος Λαδάς.
Γεννήθηκε το 1934 στην Πάτρα. Εισήλθε στην
Αεροπορία (Σ.Τ.Υ.Α) το 1954 και αποστρατεύθηκε
το 1981. Η νεκρώσιμη ακολουθία έγινε στις
21/1/2016 στον Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας Πατρών.
•Ασμχος (ΤΥΤ) Χρήστος Γεωργούλης.
Γεννήθηκε το 1948 στο Αμούρι Λάρισας. Εισήλθε
στην Αεροπορία (Σ.Τ.Υ.Α) το 1967 και αποστρατεύθηκε το 2009. Η νεκρώσιμη ακολουθία έγινε
στις 28/1/2016 στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Λάρισας.
•Σμχος (ΟΠΛ) Αλέξανδρος Χρισταντώνης.
Γεννήθηκε το 1944 στο Κόκκινο Θηβών. Εισήλθε
στην Αεροπορία (Σ.Τ.Υ.Α) το 1963 και αποστρατεύθηκε το 1999. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του διακρίθηκε για το υψηλό αίσθημα
ευθύνης στη εκτέλεση των καθηκόντων του με
ευθυκρισία, οργανωτικότητα και ταχύτητα αποφάσεων, εμπνέοντας τον σεβασμό και την αγάπη
στους συναδέλφους και ευμενή σχόλια από τους
προϊσταμένους του. Πέραν των ανωτέρω ο
Αλέκος είχε και ένα μεγάλο προσόν σπάνιο σε
όλους μας. Είχε αναπτυγμένο σε μεγάλο βαθμό
το αίσθημα του χιούμορ το οποίο μετέδιδε στους
συναδέλφους προσπαθώντας να ελαφρύνει την
όποια δύσκολη Υπηρεσιακή ή οικογενειακή συναισθηματική φόρτιση. Η νεκρώσιμη ακολουθία
έγινε στις 3/2/2016 στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου
Χαλκίδας.
•Επγός (ΤΥΜ) Παναγιώτης Τσιφογιαννέας.
Γεννήθηκε το 1916 στο Πόρτο Κάγιο Λακωνίας.
Εισήλθε στην Αεροπορία το 1936 και αποστρατεύθηκε το 1986. Η νεκρώσιμη ακολουθία έγινε
στις 12/2/2016 στον Κοιμητήριο Γλυφάδας.
•Σμχος (ΤΥΤ) Ιωάννης Βαϊλάκης
Γεννήθηκε το 1945 στο Ηράκλειο Κρήτης. Εισήλθε
στην Αεροπορία το 1963 (15η σειρά ΣΤΥΑ) και
αποστρατεύθηκε το 1998.Ήταν παντρεμένος και
πατέρας ενός γιού και μιας θυγατέρας. Η κηδεία
του έγινε στις 31-12-2015 στην Αλλικαρνασσό
Ηρακλείου Κρήτης.
•Σγος (ΤΥΜ) Δημήτριος Γιώτας
Γεννήθηκε το 1944 στο Βλόχο Καρδίτσας. Εισήλθε
στην Αεροπορία το 1961 (13η σειρά ΣΤΥΑ) και
αποστρατεύθηκε το 1984.Ήταν παντρεμένος και
πατέρας ενός γιου και μιας θυγατέρας. Η κηδεία
του έγινε στις 12-01-2016 στο Νεκροταφείο Λάρισας.
•Ασμχος (ΤΤΗ) Διαμαντής Δούφλιας
Γεννήθηκε το 1944 στο Γέρμα Καστοριάς. Εισήλθε
στην Αεροπορία το 1963 (15η σειρά ΣΤΥΑ) και
αποστρατεύθηκε το 1995. Ήταν παντρεμένος
και πατέρας μίας θυγατέρας. Η κηδεία του έγινε
στις 5-10-2015 στη Λευκοβρύση Κοζάνης.
•Ταξχος (Ι) Δημήτριος Ζέλιος
Γεννήθηκε το 1934 στην Κάτω Καλαβρούζα (Χάλκεια) Αιτωλοακαρνανίας.Εισήλθε στην Αεροπορία
το 1954 (28η σειρά Ικάρων) και αποστρατεύθηκε
το 1981.Στις 26-11-1973 διέφυγε στην Ιταλία με
αεροσκάφος της Π.Α. σε ένδειξη διαμαρτυρίας
για την κατάργηση των ατομικών δικαιωμάτων
των Ελλήνων πολιτών από τη Χούντα. Ήταν
παντρεμένος και πατέρας μιας θυγατέρας. Η κηδεία του έγινε στις 6-1-2016 στη γενετειρά του.
•Σμχος (Ι) Άγγελος Θηβαίος
Γεννήθηκε το 1954 στην Κερατέα Αττικής. Εισήλθε
στην Αεροπορία το 1972 (48η σειρά Ικάρων) και
αποστρατεύθηκε το 1991. Ήταν παντρεμένος
και πατέρας ενός γιου και μιας θυγατέρας. Η
κηδεία του έγινε στις 11-01-2016 στο Νεκροταφείο
Κερατέας Αττικής.
•Ασμχος (ΤΥΜ) Βασίλειος Καλογεράκος
Γεννήθηκε το 1938 στο Έλος Λακωνίας. Εισήλθε
στην Αεροπορία το 1957 (9η σειρά ΣΤΥΑ) και απο-

Επικήδειοι λόγοι
στρατεύθηκε το 1988. Ήταν παντρεμένος και
πατέρας ενός γιου και μιας θυγατέρας. Η κηδεία
του έγινε στις 28-12-2015 στον Ιερό Ναό Αγίου
Νείλου στον Πειραιά και η ταφή στο Νεκροταφείο
Σχιστού.
Σμχος (ΤΥM) Κυριάκος Καράμπελας
Γεννήθηκε το 1942 στα Σκυφιάνικα Λακωνίας. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1961 (13η σειρά ΣΤΥΑ)
και αποστρατεύθηκε το 1995.Ήταν παντρεμένος
και πατέρας δύο αγοριών. Η κηδεία του έγινε
στις 31-01-2016 στο Νεκροταφείο Καλαμάτας.
•Υπτχος (ΤΑΜ) Γεώργιος Κελαϊδής
Γεννήθηκε το 1943 στα Χανιά. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1963 (15η σειρά ΣΜΑ) και αποστρατεύθηκε το 1996. Ήταν παντρεμένος και πατέρας
δύο αγοριών. Η κηδεία του έγινε στις 14-122015 στο Νεκροταφείο Παπάγου.
•Ασμχος (ΤΥΟ) Γεώργιος Κορδάς
Γεννήθηκε το 1936 στην Κάτω Αχαϊά Πάτρας. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1954 (6η σειρά ΣΤΥΑ)
και αποστρατεύθηκε το 1984. Ήταν παντρεμένος
και πατέρας ενός γιού και μιας κόρης. Η κηδεία
του έγινε στις 08-12-2015 στο Νεκροταφείο Βύρωνα Αττικής.
•Ασμχος (ΥΥΑ) Μιχαήλ Κοσμίδης
Γεννήθηκε το 1944 στην Αθήνα. Εισήλθε στην
Αεροπορία το 1964 (11η σειρά ΣΥΔ) και αποστρατεύθηκε το 1995. Ήταν παντρεμένος και
πατέρας δύο θυγατέρων. Η κηδεία του έγινε
στις 31-12-2015 στο Νεκροταφείο Γέρακα.
•Σμχος (ΤΥΤ) Ιωάννης Κουτσούμπας
Γεννήθηκε το 1944 στη Χαιρώνεια Βοιωτίας. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1964 (16η σειρά ΣΤΥΑ)
και αποστρατεύθηκε το 1999.Ήταν παντρεμένος
και πατέρας δύο κοριτσιών. Η κηδεία του έγινε
στις 12-12-2015 στη γενέτειρα του.
•Σμχος (Ι) Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης
Γεννήθηκε το 1930 στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.
Εισήλθε στην Αεροπορία το 1952 (7η σειρά ΕΚΕΧ)
και αποστρατεύθηκε το 1974.Ήταν παντρεμένος
και πατέρας δύο αγοριών. Η κηδεία του έγινε
στις 12-1-2016 στο Νεκροταφείο Παπάγου.
•Απτχος (Ι) Αθανάσιος Μακρής
Γεννήθηκε το 1938 στο Άργος. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1957 (31η σειρά Ικάρων) και αποστρατεύθηκε το 1987. Ήταν παντρεμένος και
πατέρας δύο αγοριών. Η κηδεία του έγινε στις
30-12-2015 στον Ι. Ναό Αγίου Νικολάου Σπάτων
και η ταφή στο Νεκροταφείο Αρτέμιδος (Λούτσα).
•Επγος (ΤΕΥ) Γεώργιος Μαραμαθάς
Γεννήθηκε το 1921 στο Δερβένι Κορινθίας. Εισήλθε
στην Αεροπορία το 1941 (Σιβιτανίδειος Σχολή )
και αποστρατεύθηκε το 1969.Ήταν παντρεμένος
και πατέρας ενός γιού. Η κηδεία του έγινε στις
17-11-2015 στο Νεκροταφείο Παλαιού Φαλήρου.
•Σμχος (Ρ) Χρήστος Μπάμπης
Γεννήθηκε το 1930 στο Κιλκίς. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1950 (1η σειρά ΣΙΑ) και αποστρατεύθηκε
το 1979.Ήταν παντρεμένος και πατέρας 3 αγοριών.
Η κηδεία του έγινε στις 22-12-2015 στο Νεκροταφείο Χαλανδρίου.
•Ασμχος (ΤΥΤ) Γεώργιος Πανουργιάς
Γεννήθηκε το 1938 στην Αμφίκλεια Φθιώτιδος.
Εισήλθε στην Αεροπορία το 1956 (8η σειρά ΣΤΥΑ)
και αποστρατεύθηκε το 1987.Ήταν παντρεμένος
και πατέρας ενός γιου. Η κηδεία του έγινε στις 41-2016 στον Ι. Ναό Μεταμόρφωσης της Σωτήρος
στο Βόλο και η ταφή στο Νέο Νεκροταφείο
Κούκοι Βόλου.
•Ταξχος (ΥΙ) Νικόλαος Παντελίδης
Γεννήθηκε το 1939 στο Κάϊρο Αιγύπτου. Εισήλθε
στην Αεροπορία το 1958 (Στρατιωτική Ιατρική
Σχολή) και αποστρατεύθηκε το 1990.Ήταν παντρεμένος και πατέρας μιας θυγατέρας. Η κηδεία
του έγινε στις 05-12-2015 στη Χριστιανική Ευαγγελική Εκκλησία (Πύλη Ανδριανού) και η ταφή
του στο Νεκροταφείο Ηλιούπολης.
•Επγος (Ρ) Χαράλαμπος Πάντος
Γεννήθηκε το 1942 στο Φέλλιον Γρεβενών.
Εισήλθε στην Αεροπορία το 1963 (2η σειρά ΣΙΑ)
και αποστρατεύθηκε το 1988.Ήταν παντρεμένος
και πατέρας δύο γιών και μιας κόρης. Η κηδεία
του έγινε στις 18-12-2015 στη γενέτειρα του.
•Υπτχος (Ι) Όμηρος Σιμωνίδης
Γεννήθηκε το 1936 στη Θεσσαλονίκη. Εισήλθε
στην Αεροπορία το 1954 (14η σειρά ΕΚΕΧ) και
αποστρατεύθηκε το 1983.
Διετέλεσε Αντιπρόεδρος και μέλος του ΔΣ/ΕΑΑΑ
(1992-1997) και Αντιπρόεδρος του ΠΑΣΥΒΕΤΑ
(2013-2015)

Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο αγοριών. Η
κηδεία του έγινε στις 5-1-2016 στο Νεκροταφείο
Χαλανδρίου.
•Επγος (ΤΥΑ) Θωμάς Σοφής
Γεννήθηκε το 1948 στην Αθήνα. Εισήλθε στην
Αεροπορία το 1966 (18η σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το 1992.Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιού και μιας κόρης. Η κηδεία του
έγινε στις 09-12-2015 στο Νεκροταφείο Σχιστού
Νίκαιας.
•Ασμχος ε.α. Γεώργιος Τόλιος
Γεννήθηκε το 1935 στον Αλμυρό Μαγνησίας. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1956 (3η σειρά ΣΥΔ)
και αποστρατεύθηκε το 1987.Ήταν παντρεμένος.
Η κηδεία του έγινε στις 19-12-2015 στο Νεκροταφείο Γλυφάδας.
•Σμχος (ΤΥΤ) Ευθύμιος Τσάκαλος
Γεννήθηκε το 1930 στα Καστέλλια Παρνασσίδος.
Εισήλθε στην Αεροπορία το 1949 (1η σειρά ΣΤΥΑ)
και αποστρατεύθηκε το 1982. Ήταν παντρεμένος
και πατέρας μιας θυγατέρας. Η κηδεία του έγινε
στις 11-1-2016 στο Νέο Νεκροταφείο Αχαρνών.
•Σμχος (ΤΥΣ) Χρίστος Χατζηδάκης
Γεννήθηκε το 1940 στα Χάνια Κρήτης. Εισήλθε
στην Αεροπορία το 1960 (12η σειρά ΣΤΥΑ) και
αποστρατεύθηκε το 1995. Ήταν παντρεμένος
και πατέρας δύο κοριτσιών. Η κηδεία του έγινε
στις 11-12-2015 στον Ι. Ναό Αγίου Νικολάου στα
Χανιά και η ταφή του στο Νεκροταφείο Βάμου
Χανίων.
•Υπσγός ε.ε. (ΤΜΜ) Δημήτριος Δρούγος
Γεννήθηκε το 1971 στην Πετρούπολη. Εισήλθε
στην Αεροπορία το 1988 (40η σειρά ΣΤΥΑ). Ήταν
παντρεμένος και πατέρας μιας θυγατέρας. Η κηδεία του έγινε στις 11-1-2016 στο Νεκροταφείο
Αγίων Αναργύρων.
•Ανθσγός (ΤΜΑ) Ευθύμιος Ευαγγέλου
Γεννήθηκε το 1935 στην Καλαμπάκα. Εισήλθε
στην Αεροπορία το 1954 και αποστρατεύθηκε το
1987. Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο θυγατέρων. Η κηδεία του έγινε στις 14-1-2016 στο
Παλαιό Νεκροταφείο Λάρισας.
•Υπτχος (ΙΓΥ) Χαράλαμπος Σταυρόπουλος
Γεννήθηκε το 1919 στο Ν. Ερριναίο Αιγίου. Εισήλθε
στην Αεροπορία το 1939 (16η σειρά Σχολής Αεροπορίας) και αποστρατεύθηκε το 1967. Ήταν
παντρεμένος και πατέρας ενός γιου και μία κόρης.
Η κηδεία του έγινε στις 18-1-2016 στο Β’ Κοιμητήριο Αθηνών.
•Επγός (ΤΜΑ) Νικόλαος Λαδάς
Γεννήθηκε το 1934. Αποστρατεύθηκε το 1981.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου και μία
κόρης. Η κηδεία του έγινε στις 21-1-2016 στον
Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Πατρών.
•Επγός (ΥΥΔ) Ιωάννης Βασιλάκης
Γεννήθηκε το 1935 στο Σπήλι Ρεθύμνου. Εισήλθε
στην Αεροπορία το 1957 και αποστρατεύθηκε το
1990. Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο γιων.
Απεβίωσε στις 24-1-2016 και η κηδεία του έγινε
στο Νεκροταφείο Ικαρίας.
•Ταξχος (ΜΤ) Ιάσων Καραδημητρίου
Γεννήθηκε το 1934 στους Σπαθαραίους Σάμου.
Εισήλθε στη Σχολή Ικάρων το 1954 (30η Σειρά)
και αποστρατεύθηκε το 1988.Ήταν παντρεμένος
και πατέρας ενός γιου και μίας θυγατέρας. Η
κηδεία του έγινε στις 25-1-2016 στο Νεκροταφείο
Παπάγου.
•Ταξχος (Ο) Ηρακλής Δανιήλ
Γεννήθηκε το 1923 στην Αθήνα. Εισήλθε στην
Αεροπορία το 1945 και αποστρατεύθηκε το 1975.
Η κηδεία του έγινε στις 26-1-2016 στο 1ο Νεκροταφείο Αθηνών.
•Υπτχος (Ε) Κων/νος Γιακουστίδης
Γεννήθηκε το 1940 στη Δράμα. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1959 και αποστρατεύθηκε το 1989.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας μίας θυγατέρας.
Η κηδεία του έγινε στις 28-1-2016 στον Ιερό
Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου Τερψιθέας (Γλυφάδας).
•Σμχος (ΤΤΗ) Μιχαήλ Ζευγαδάκης
Γεννήθηκε το 1952 στο Ηράκλειο Κρήτης. Εισήλθε
στην Αεροπορία το 1971 (23 σειρά ΣΤΥΑ) και
αποστρατεύθηκε το 2006. Ήταν παντρεμένος
και πατέρας μίας θυγατέρας. Η κηδεία του έγινε
στις 29-1-2016 στο Νεκροταφείο Βύρωνα.
•Σμχος (ΤΤΗ) Νικόλαος Σακελλαρίου
Γεννήθηκε το 1930. Εισήλθε στην Αεροπορία το
1949 (1η σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το
1983. Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο θυγατέρων. Η κηδεία του έγινε στις 29-1-2016 στον
Ιερό Ναό Παναγίας Μαρμαριώτισσας Κάτω Χαλανδρίου.

Η ΕΑΑΑ εύχεται, να είναι ελαφρύ το χώμα που σκέπασε τους αείμνηστους συναδέλφους μας και στους οικείους τους την εξ
ύψους παρηγοριά.

Yστατος
χαιρετισμός στον
Επγο (Ρ) ε.α.
Εμμανουήλ
Παπαχατζάκη
Αγαπητέ φίλε και συνάδελφε
Μανώλη.
Θλιβερό το καθήκον, άχαρο το
έργο του τελευταίου αποχαιρετισμού που γίνεται ποιο θλιβερό
όταν πρόκειται για αποχαιρετισμό
φίλου και συνάδελφου που μας
συνδέει μια δυνατή και γνήσια μακροχρόνια φιλία. Θλιβερό το άκουσμα, μακάρι να ήταν μόνο άκουσμα
ή ψέμα. Αλλοίμονο όμως είναι αληθινό!
Συγκεντρωθήκαμε εδώ σήμερα
συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι
για να σου απευθύνουμε το ύστατο
χαιρετισμό. Σε εμένα έλαχε ο κλήρος για να σου απευθύνω το ύστατο χαίρε. Ο πόνος μου θολώνει τη
σκέψη και δυσκολεύει τη γλώσσα
και συνάμα σφραγίζει το στόμα
μου. Με πολύ κουράγιο σου απευθύνω λόγια βγαλμένα από τη καρδιά και από τη ψυχή μου. Γεννήθηκες εδώ στη Πλάτη Οροπεδίου,
από φτωχή αγροτική οικογένεια.
Το 1967, κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων, εισήλθες στη Σχολή Ιπταμένων Αεροπορίας (ΣΙΑ τώρα ΣΙΡ)
και σταδιοδρόμησες στην Πολεμική
Αεροπορία ως Ραδιοναυτίλος. Παντρεύτηκες την αγαπημένη σου
Φωφώ και απέκτησες δύο παιδιά
που διαπρέπουν ως γιατροί στην
Σουηδία και στην Αγγλία. Ο θάνατος
ζήλεψε τη τόση ευτυχία σου και
σε πήρε μακριά μας. Ο θάνατος
είναι σκληρός αλλά η αθανασία είναι προνόμιο. Εσύ αγαπημένε μας
Μανώλη θα μείνεις ολοζώντανος
μέσα μας. Οι άνθρωποι πεθαίνουν
ΜΟΝΟ αν λησμονηθούν από τους
Ζωντανούς. Νίκο και Μαρία να μην
ξεχάσετε ποτέ ότι ό πατέρας σας
ήταν και θα μείνει στην μνήμη
όλων ως πρότυπο ανθρώπου, πατέρα, φίλου, συναδέλφου και Αξιωματικού. Φίλε μου δεν θα ξεχάσουμε ποτέ και η μνήμη σου θα
μας συντροφεύει Πάντα.
Έφυγες λεβέντης όπως ήσουν
πάντα, με καθαρό μέτωπο και ψηλά
το κεφάλι χωρίς να μας πεις ένα
αντίο. Έφυγες αλλά η μορφή σου
θα μένει για πάντα στη σκέψη μας
και στη ψυχή μας καθόσον ήσουν
το παράπηγμα της καλοσύνης ,
της συνεργασίας , του καλού και
έντιμου οικογενειάρχη και προπαντός του φίλου. ΘΑ ΜΑΣ ΛΕΙΨΕΙΣ.
Τώρα που ξεκίνησε την τελευταία
σου πτήση σου ευχόμαστε όλοι
ΚΑΛΟ ΣΟΥ ΤΑΞΙΔΙ. Εκεί θα συναντήσεις τον δημιουργό μας μέσα στο
απέραντο γαλάζιο ουρανό, που
αλώνιζες επί χρόνια με τα αεροσκάφη της ΠΑ, συνέχισε το δρόμο
σου με γαλήνη και πίστη όπως
πάντα έκανες στην πρόσκαιρη ζωή
μας.
Εκπροσωπώντας το Παράρτημα
Ηρακλείου της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας
(ΕΑΑΑ) και το Σύλλογο Αποστράτων
Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΑΙΡ)
εκφράζω τη θλίψη όλων των συναδέλφων και ευχόμαστε στην οικογένεια σου την εξ’ ύψους παρηγοριά και την συμπάθεια μας.
Πάντα θα σε θυμόμαστε. ΑΙΩΝΙΑ
ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ
Επγος (Ρ) ε.α
Δημήτριος Καλογεράκης

HτΑ
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Επικήδειοι λόγοι
Ύστατος Χαιρετισμός στον Πτέραρχο (Ι) ε.α.
Αθανάσιο Μακρή
Αλησμόνητε Αθανάσιε,

Σ

την όλην δοκιμασίαν.
Αθανάσιε καθ’ όλην την διάρκειαν του
βίου σου σε εχαρακτίριζον η σεμνότης, η
αθωότης, η αξιοπρέπεια και η τιμιότης.
Τα χείλη σου δίκαια, κανείς δόλος και λόγος κακός δεν τριγυρνούσε εις την γλώσσαν σου επάνω, αγαπούσες την αλήθειαν υπέρ χρυσίον. Αι σχέσεις σου με τους
συναδέλφους σου και τους φίλους σου
ήσαν ανιδιοτελείς και όχι καιροσκοπικαί.
«Διά τούτο και εμείς που σε συναναστρεφόμασταν δεν αισθανθήκαμε ποτέ εντροπήν δια κάποια σου πράξιν» όπως
έλεγε και ο Καζαντζάκης.
Εις τα πτητικά σου καθήκοντα επεδείκνυες θάρρος και τόλμη, τα δε διοικητικά
τοιαύτα επηρεάζοντο μόνον από την ευθύνην προς το καθήκον και τούτο διότι είχες ανεπτυγμένο το αίσθημα της εντροπής και του δικαίου, θεόσδοτα δώρα κατά τον Πρωταγόρα, τα οποία καθιστούν
τον άνθρωπον πραγματικόν Άνθρωπον
και του προσδίδουν μίαν ιδιαιτερότητα εν
σχέσει προς το σύνολον των ανθρωποειδών, τα οποία πολλάκις απεφάσιζαν και
αποφασίζουν διά τας τύχας μας.
Καθ’ όλην την διάρκειαν του βίου σου
έζησες με αξιοπρέπειαν, με καρτερίαν
και καλωσύνην, επιδιώκοντας πάντοτε
τας αρετάς που πρέπει να κοσμούν τον
άνθρωπον δια να είναι πραγματικός Άνθρωπος.
Η ζωή δεν είναι ποτέ σύντομος δια κάποιον που πεθαίνει έχοντας εκπληρώσει
εις την εντέλειαν το καθήκον του έναντι
της ζωής και της Αρετής.
Και τώρα εσύ Αθανάσιε έφυγες από
την εφήμερον ζωήν προς την αιωνιότητα, όπως αποχωρεί κάποιος από το συμπόσιον προτού υποπέσει εις κάποιαν από
τας άσχημους πράξεις που προκαλεί το
μεθύσι, αυτές δηλαδή που έρχονται μαζι
με τα βαθιά γεράματα. Έφυγες Αθανάσιε
από τον μάταιον αυτόν κόσμον πεθαίνοντας βιολογικά και επειδή ότι πεθαίνει χάνεται δεν ξαναγυρίζει, εάν έχει όμως
λάμψιν δυνατήν και πάλιν θα φωτίζει, δια
εμάς που σε εζήσαμεν και σε εγνωρίσαμεν, δεν έχεις πεθάνει και θα ζης όσον θα
εμείς θα ζούμε, διότι είχες λάμψιν δυνατήν.
Περαίνων την αποχαιρετιστήριον ομιλίαν μου συνάδελφε και φίλτατε Αθανάσιε σου εύχομαι η τελευταία σου πτήσις
να είναι χωρίς αναταράξεις.
Καλό ταξείδι και καλήν αντάμωσιν φίλτατέ μου Αθανάσιε.
Έχε γαίαν ελαφράν
Παπαγεωργίου Δημήτριος
Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α.

υγκεντρώθημεν σήμερα όλοι εδώ, η
οικογένειά σου, οι συγγενείς σου, οι
φίλοι σου, οι συνάδελφοί σου και οι γνωστοί σου δια να σε αποχαιρετίσουμεν και
να σε κατευδώσουμεν εις το τελευταίον
και χωρίς επιστροφήν ταξείδι σου.
Ένα ταξείδι το οποίον όλοι υποχρεωτικώς θα πραγματοποιήσωμεν και τον χρόνο του οποίου δεν καθορίζομεν εμείς,
αλλά ο δημιουργός μας, ο οποίος μας
έδωσε ένα δάνειον ζωής χωρίς συγκεκριμένην ημερομηνίαν εξοφλήσεως και ο
οποίος αποφασίζει την επιστροφήν μας
εις το χώρον απ’ όπου προερχόμεθα ήτοι
το μεν σώμα μας, η κατοικία της ψυχής,
θα παραμείνει εις την μητέρα γην, το δε
θεικόν στοιχείον μας, η ψυχή μας θα
ανέλθει εις τους ουρανούς.
Ο θάνατος δεν είναι μια καταστροφή η
οποία αφανίζει και εξολοθρεύει τα πάντα, αλλά ένα είδος μεταβάσεως εις έναν
άλλον τόπον, εις μιαν άλλην μορφήν
ζωής και διά την οποίαν θα πρέπει να
προετοιμαζόμεθα όσον ευρισκόμεθα εις
την παρούσαν ζωήν, επιδιώκοντας πάντοτε έργα αρετής.
Πάντα ταύτα Αθανάσιε τα επιδίωκες
και τα είχες κανόνα εις την ζωήν σου. Είχες υπ’ όψιν σου τους λόγους του Επικτήτου, ο οποίος έλεγε διά τον άνθρωπον:
«Είσαι ένα διακριτόν μέρος της θεϊκής ουσίας. Διατί λοιπόν δεν έχεις συναίσθησιν
της ευγενικής σου καταγωγής; Διατί δεν
αναλογίζεσαι από που έρχεσαι;»
Έχοντας υπ’ όψιν σου τα ανωτέρω
προσπαθούσες να βελτιώνης συνεχώς
την ζωήν σου και πρόσεχες τουλάχιστον
όσο μπορούσες να μην εξευτελίζης
όπως έλεγε κκαι ο Καβάφης.
Εκείνο όμως που μας κάνει να αγωνιούμε δια τον θάνατον ή μάλλον μας βασανίζει, είναι η σκέψις μας ότι φεύγουμεν
και αφήνουμεν πίσω μας όλα τα αγαθά
της ζωής. Ίσως όμως θα ήτο ορθότερον
να πούμε όλα τα κακά. Ο θάνατος μας
παίρνει μακρυά από τα κακά και όχι από
τα αγαθά, εάν θέλουμεν να λέμε την
αλήθειαν.
Παραμένοντες εις την ζωήν πόσα πολλάς, πόσο μεγάλας, πόσο απιστεύτους
συμφοράς αναγκαζόμεθα να υφιστάμεθα. Ο θάνατος μας απαλάσσει απ’ όλα
αυτά και ο Άδης είναι λιμάνι διά τας συμφοράς μας. Διότι και όσα δεν έχουν ακόμη συμβεί, μπορούν κάλλιστα να συμβούν εις το μέλλον. Αλλά δεν σκεπτόμεθα ότι τέτοια πράγματα μπορούν να συμβούν και εις εμάς τους ίδιους, μη σκεπτόμενος ότι εις αυτόν τον κόσμο
περισσότεροι είναι οι άτυχοι
από τους τυχερούς.
Και εσύ Αθανάσιε ήσουν τυΔια το 251 ΓΝΑ.
χερός, διότι εις τον αγώνα της
Ενοσηλεύθην προσφάτως είς το 251ΓΝΑ, μετά
ζωής σου είχες έναν άξιο συμπαραστάτην, μια εξαίρετον από επέμβασιν. Επιθυμώ να εύχαριστήσω τόν Δισύντροφον την Αγγελική σου, ευθυντήν της Α’ χειρουργικής κλινικής Σμήναρχον
η οποία σου συμπαρίστατο εις Κωνσταντίνον Παπαδημητρόπουλον καί τό
κάθε βήμα της ζωής σου, τό- ύπ΄αύτόν Ιατρικόν και Νοσηλευτκόν προσωπικόν
σον κατά την διάρκειαν της διά τήν φροντίδα τους προς τον άσθενή.
στρατιωτικής σου σταδιοδροΑντιπτέραρχος ε.α.
μίας, όσον και μετά την αποΦωκίων Φωτιάδης Νεγρεπόντης
στρατείαν σου. Αποκτήσατε
δύο λεβέντες τον Παναγιώτην
και τον Ιωάννην τους οποίους
αναθρέψατε και διαπαιδαγωγήσατε κατά τον καλύτερον
Αγαπητές Συναδέλφισες και Αγαπητοί Συνάδελδυνατόν τρόπον και τους καρφοι
πούς αυτής της διαπαιδαγωΣε όλους όσους από εσάς οι οποίοι με τιμήσατε
γήσεως τους εγεύθης καθ’
με
την ψήφο σας κατά τις εκλογές της 15/11/2015
όλην την διάρκειαν της δοκιγια
Μέλος ΔΣ της Ε.Α.Α.Α σας εκφράζω τις θερμές
μασίας σου, βλέποντας τους
να σου συμπαρίστανται με κά- μου ευχαριστίες και σας εκφράζω τις θερμές μου
θε τρόπον ώστε να σε ανα- ευχαριστίες και σας υπόσχομαι ότι και έξω από το
κουφίζουν από τον πόνο σου, ΔΣ της ΕΝΩΣΗΣ μας να γνωρίζετε ότι θα είμαι πάντα
έως ότου τελικώς ήλθε ο θά- εις την διάθεσίν σας σε ότι μου ζητηθεί και για οποινατος και ως έσχατος ιατρός οδήποτε θέμα.
Με εκτίμηση Δημ. Μανιώτης
των νόσων, σύμφωνα με τον
Επ/γος (ΤΥΣ) ε.α.
Σοφοκλήν, σε απήλλαξε από

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Αποχαιρετισμός στον
Υπτχο (Ι) ε.α. Όμηρο Σιμωνίδη

Τ

ην Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2016, ο Κόσμος της
Αεροπορίας και πολλά Μέλη του
ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α, συνόδευσαν στην τελευταία του
πτήση τον Υπτχο (Ι) εα Όμηρο Σιμωνίδη.
Σε αυτή την τελετή Πρόεδρος του
ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α. Υπτχος (Ι) εα Δημήτριος Λαζάρου,
προσωπικός φίλος, συνάδελφος και συμπατριώτης, συνόδευσε τον Πτέραρχο Σιμωνίδη
με έναν τελευταίο χαιρετισμό τον οποίο και
αναρτούμε βέβαιοι ότι αντικατοπτρίζει απόλυτα
τα αισθήματα και τις σκέψεις όλων των Μελών
του Συνδέσμου, αλλά και ευρύτερα της Πολεμικής μας Αεροπορίας.
«Αγαπημένε φίλε, Συνάδελφε και Συμπατριώτη Όμηρε, εκ μέρους του ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α,
του οποίου υπήρξες τα τελευταία χρόνια αξιόλογο στέλεχος, αισθανόμαστε την ανάγκη να
σου απευθύνουμε μέσα από την ψυχή μας,
τον τελευταίο αυτό χαιρετισμό.
Οι μνήμες κατακλύζουν και σφυροκοπούν
τις σκέψεις, επάλληλες φωτογραφίες που
αποτύπωσαν μία , σε πολλά σημεία κοινή
ζωή με τους περισσότερους από εμάς που
βρισκόμαστε εδώ, για να σε συνοδέψουμε
στο τελευταίο σου ταξίδι.
Η Θεσσαλονίκη πρώτα με τις γειτονιές της,
αλλά και τις γύρες στους δρόμους της, τα
μαθητικά χρόνια και τα πρώτα σκιρτήματα…,
μετά, ήλθε η Μεγάλη αγάπη, η Αεροπορία.
Νέα πορεία ανεπανάληπτη, που σημάδεψε
ανεξίτηλα η παρουσία σου.
Το έμφυτο της ευγένειάς σου ,ο γλυκύς
σου λόγος, αλλά και η αυτοπειθαρχία σου, σε

ανέδειξαν ως ένα από τα σημαντικά στελέχη
της Πολεμικής μας Αεροπορίας. Συνέβαλες
αποφασιστικά αλλά και ήρεμα, βάζοντας και
εσύ το λιθαράκι σου σε αυτό το μεγάλο Οικοδόμημα.
Όλα αυτά τα χρόνια, νοιώθουμε εσένα και
την υπέροχη οικογένεια που δημιούργησες
δίπλα μας, λαμπρό παράδειγμα ολοκληρωμένης πορείας και δημιουργικής παρουσίας.
Δεν έκλεισες κανένα στάδιο της ζωής σου,
χωρίς να αφιερώσεις πλήρως τις ανεξάντλητες
ηθικές και πνευματικές σου δυνάμεις, με περίσσεια ανιδιοτέλεια.
Σφράγισες με την πνοή σου την πορεία σου
μέσα από τις τόσες δραστηριότητες που ανέπτυξες στην κοινωνία.
Στην μεγάλη πτήση της ζωής σου, τελευταίος
σταθμός ο ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α, όπου υπήρξες πολύτιμος και ουσιαστικός αρωγός σε όλες τις
προσπάθειες του Συνδέσμου των Βετεράνων
Αεροπόρων και εμού προσωπικά.
Η πίστη σου στα ιδεώδη του Έθνους και
της Πατρίδας, η προσφορά σου στην Πολεμική
μας Αεροπορία και η συνέχεια αυτής της προσφοράς στην κοινωνία, αποτελούν μοναδικό
οδηγό για όλους εμάς που είχαμε την τύχη
να ζήσουμε και να πορευτούμε μαζί σου,
αλλά και για τους επερχόμενους στον στίβο
της Αεροπορίας και της Κοινωνίας.
Πτέραρχε Σιμωνίδη Όμηρε, υπήρξες ένας
ευπατρίδης, ένας αριστοκράτης των αιθέρων.
Καλό σου ταξίδι.»
Δ.Λ.

Ύστατος χαιρετισμός στο συμμαθητή,
συνάδελφο και φίλο Γιώργο Πανουργιά
Αλησμόνητε συμμαθητή,
συνάδελφε και φίλε Γιώργο,
Κανένας πόνος της ζωής δεν είναι τόσο
βαθύς, που να μπορεί να συγκριθεί με το
θάνατο, αυτόν τον αιώνιο ανταγωνιστή της.
Αυτόν τον ακαταμάχητο πόνο βιώνουμε
όλοι εμείς οι συγγενείς , οι συνάδελφοι και
οι αναρίθμητοι φίλοι σου από το θλιβερό
άγγελμα του θανάτου σου. Η ανωτέρα δύναμη επιφυλάσσει στους ενάρετους ένα
θείο δώρο. Το αδιατάρακτο ταξίδι στους
λειμώνες της μόνιμης και αληθινής ευτυχίας.
Εκεί όπου και συ, ένας βαθύτατα φιλοσοφημένος άνθρωπος, ένας ανυπόκριτα αληθινός χριστιανός κι ένας πραγματικός Έλληνας αναπαύεσαι σήμερα.
Συναντηθήκαμε στα μαθητικά θρανία του
Γυμνασίου Αμφικλείας, τα πέτρινα εκείνα
χρόνια της δεκαετίας του 50 και έκτοτε μας
έδεσε μια στενή φιλία, η οποία στηριζόταν
στην αμοιβαία εκτίμηση κι αγάπη. Καίτοι οι
δρόμοι μας χώρισαν το 1956, τύχη αγαθή
μας έφερε και τους δυο μας στους κόλπους
της Πολεμικής Αεροπορίας, εσένα ως τεχνικό
και εμένα ως ιπτάμενο.
Δεν έτυχε να συνυπηρετήσω στην ίδια
Μονάδα και να συνεργαστώ μαζί σου. Όμως
η Αεροπορία ήταν μικρή και η φήμη του καθενός μας γνωστή. Έτσι με καμάρι μάθαινα
για την υψηλή τεχνική σου κατάρτιση, την
άριστη επαγγελματικότητά σου και την καταξίωσή σου ως διακεκριμένο στέλεχος της
Πολεμικής μας Αεροπορίας.
Ευτυχής συγκυρία μας έφερε και πάλι
κοντά τα τελευταία χρόνια, μετά την εκλογή
μου στη θέση του Δ/ντος Συμβούλου της
Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας. Έτσι είχα την ευκαιρία να επαναβεβαιώσω όλα εκείνα τα χαρίσματα, με τα
οποία απλόχερα σε είχε προικίσει η φύση.
Ένοιωθα περήφανος που ήμουν φίλος σου,
όταν έβλεπα την εκτίμηση που απολάμβανες
από το σύνολο των συναδέλφων. Και δικαίως, διότι υπήρξες το διαπίστευμα της
συνέπειας, του ήθους, της εντιμότητος και
της αεροπορικής λεβεντιάς. Στο πρόσωπό
σου συναντιόταν η γενναιότητα με τη σωφροσύνη, η τόλμη με τη λογική, η υψηλοφροσύνη με την απλότητα, ο άνθρωπος με

τον άνδρα.
Αξιώθηκες να δημιουργήσεις μια ξεχωριστή
οικογένεια και με την αμέριστη βοήθεια της
αξιολάτρευτης συζύγου σου της Ελένης
δώσατε στην ελληνική κοινωνία έναν εξαίρετο επιστήμονα και ένα καταξιωμένο γιατρό,
τον νευροχειρούργο Γιάννη Πανουργιά.
Κατάφορη αδικία ο πρόωρος χαμός σου
και δυσαναπλήρωτο το κενό που μας αφήνεις αγαπημένε μου φίλε. Εσένα όμως δεν
σου πρέπουν δάκρυα. Διότι δεν πρέπουν
δάκρυα στους σταυραετούς που πετούν
στους ουρανούς. Δάκρυα πρέπουν σε όλους
εμάς, που από την ημέρα της εκδημίας
σου γίναμε φτωχότεροι σε συγγενείς, σε
συναδέλφους, σε φίλους. Όμως τα πάντα
δεν τελειώνουν με το θάνατο. Διότι πέρα
απ’ το θάνατο υπάρχει η μνήμη που γίνεται
ιστορία και συνδέει το σήμερα με το χθες.
Η αξία των αληθινών ηρώων – γράφει ο
Γκαίτε- δεν γράφεται στις πολυτελείς μαρμάρινες πλάκες, αλλά στις καρδιές των γενεών. Εκεί θα γραφεί και το δικό σου πέρασμα από την Πολεμική Αεροπορία Σμήναρχε
Γιώργο Πανουργιά. Αναπαύσου λοιπόν στο
πάνθεον των ηρώων της Πολεμικής μας
Αεροπορίας, εκεί που έχεις τοποθετηθεί
στη συνείδηση όλων όσων είχαν την τύχη
να σε γνωρίσουν και να συνεργασθούν μαζί
σου.
Εκ μέρους των χιλιάδων συναδέλφων
τους οποίους ως αιρετό μέλος του Δ.Σ. της
Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας εκπροσωπώ, σου απευθύνω τον
ύστατο αυτό χαιρετισμό και εύχομαι όσο
βαρύ ήταν το έργο που προσέφερες στην
οικογένειά σου, την κοινωνία και την πατρίδα,
τόσο ελαφρύ να είναι το χώμα που σε έχει
σκεπάσει. Εύχομαι ακόμη η αγαπημένη σύζυγός σου η Ελένη, η οποία στάθηκε δίπλα
σου, ακοίμητος άγγελος και φρουρός σου
στις ατέλειωτες ώρες της δοκιμασίας σου
τα τελευταία χρόνια, να βρει το κουράγιο
και τη δύναμη να μετριάσει τον πόνο που ο
αδόκητος χαμός σου της κατέλειπε.
Αιωνία σου η μνήμη, αλησμόνητε συμμαθητή, συνάδελφε και φίλε.
Από τον Επισμηναγό (Ι) ε.α.
Γεώργιο Κασσαβέτη
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ριν πενήντα περίπου χρόνια, όταν ακόμη το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα δεν είχε ξεχαρβαλώσει εντελώς το αξιακό σύστημα στην δημόσια ζωή της χώρας, ο Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων ήταν μισθολογικά
ισότιμος με τους Προέδρους των Ανωτάτων Δικαστηρίων.
Μέχρι τότε προφανώς τόσο οι δικαστικοί, όσο και οι στρατιωτικοί ήταν δημόσιοι λειτουργοί... Αργότερα οι δεύτεροι
έγιναν απλώς δημόσιοι υπάλληλοι.
Το φθινόπωρο του 1963 όταν ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο
αποκαλούμενος και “Γέρος της Δημοκρατίας”, ανέλαβε την
εξουσία, διαχώρησε τους μέχρι τότε μισθολογικά σιαμαίους και διπλασίασε τους μισθούς των δικαστικών. Οι λόγοι
ήταν προφανείς. Αφ’ ενός η εύνοιά τους κατά τη διάρκεια
της ασκήσεως της εξουσίας απ’ τον ίδιο και αφ’ ετέρου η εν
ευθέτω χρόνω σύνδεση των μισθών των βουλευτών με
τους αντίστοιχους των δικαστικών, χωρίς τη δημιουργία σοβαρού προβλήματος στον προϋπολογισμό, όπως θα συνέβαινε αν στην ίδια κλίμακα ήτο και η πολυπληθής κατηγορία
των στρατιωτικών.
Μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η υπ’
αριθ. 736/1953, σύμφωνα με την οποία “κατά τον καθορισμό των αποδοχών των δικαστών πρέπει να λαμβάνονται
υπ’ όψει οι ανάλογες συνθήκες της δουλειάς τους, η υπηρεσιακή κατάστασή τους και η ανάλογη κοινωνική αντίληψη
για το υψηλό δικαστικό λειτούργημα”, σε συνδυασμό με
την ευρηματική διάταξη την οποία κάποιος φύτεψε στο άρθρο 88 παρ.2 του Συντάγματος ήτοι “οι αποδοχές των δικαστικών λειτουργών είναι ανάλογες με το λειτούργημά
τους”, έδωσε τη δυνατότητα στους δικαστικούς να διαμορφώσουν την κατάλληλη νομική βάση, ώστε να αυξάνουν
κάθε τόσο τις αποδοχές τους, ερήμην της κυβερνητικής μέριμνας.
Ειδικότερα μετά το 1986, με αλλεπάλληλες αποφάσεις
του ΣτΕ και συγκεκριμένα τις υπ’ αριθ. 1951/1986,
400/1989, 1688/1991 και 4/1992 απογείωσαν τις αποδοχές
τους. Στο σκεπτικό της τελευταίας μάλιστα περιέχεται μια
πρωτοποριακή ερμηνεία της διατάξεως του άρθρου 88
παρ.2 του Συντάγματος, η οποία διεκδικεί παγκόσμια πρωτοτυπία και θα έπρεπε να καταχωρισθεί στο βιβλίο Γκίνες. Τι
λέει λοιπόν το σκεπτικό της υπ’ αριθ. 4/1992 αποφάσεως
του ΣτΕ. “Αφού οι αποδοχές των δικαστών είναι ανάλογες
με το λειτούργημά τους, δεν επιτρέπεται να αμείβεται καλύτερα απ’ αυτούς κανείς μισθωτός του δημοσίου ή του
ιδιωτικού τομέα”. Αυτό και αν αποτελεί ευρεσιτεχνία.
Το 2002 ο μηχανισμός της δια βίου αυξήσεως των αποδοχών των δικαστικών συμπληρώνεται με την ίδρυση ενός
ιδιότυπου δικαστικού οργάνου, του γνωστού “μισθοδικέιου”, το οποίο ασχολείται αποκλειστικά με τους μισθούς
των δικαστικών. Το “αμερόληπτο” και άκρως “ανεπηρέαστο” αυτό ειδικό διακαστήριο αποτελείται άκουσον-άκουσον, από τρείς ανώτατους δικαστές, από τρεις καθηγητάς
της Νομικής Σχολής και από τρεις δικηγόρους. Σημειωτέον
ότι και οι έξι (6) τελευταίοι ασκούν τη δικηγορία και έχουν
κάθε λόγο να διατηρούν καλές σχέσεις με το σώμα των δικαστών. Το “αδέκαστο” λοιπόν αυτό δικαστήριο, το οποίο
πήρε τη σκυτάλη των αυξήσεων των αποδοχών των δικαστικών από το ΣτΕ καθυστέρησε μεν τέσσετα χρόνια, πλην
με την υπ’ αριθ. 13/2006 απόφασή του «δικάιωσε πλήρως
και μάλιστα αναδρομικώς τους λειτουργούς της Θέμιδος.
Μετά την ανακάλυψη ότι κάποιο άτομο-όχι κατηγορία μισθωτών- και συγκεκριμένα ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ελάμβανε σχεδόν
διπλάσιο μισθό από τον αντίστοιχο του Προέδρου του Αρείου Πάγου απεφάνθη, ότι οι αποδοχές των δικαστικών θα
πρέπει να ανέλθουν στο ύψος του εν λόγω ευνοούμενου

Του
Γεωργίου Β. Κασσαβέτη
Επισμηναγού (Ι) ε.α.
τ. Δ/ντος Συμβούλου ΕΑΑΑ
golden boy, διότι σε διαφορετική περίπτωση “παραβιάζεται
το άρθρο 88 παρ. 2 του Συντάγματος και πλήττεται καίρια η
δικαστική ανεξαρτησία”. Δυστυχώς η τότε Κυβέρνηση του
Καραμανλή του Β’, χωρίς καν να προσβάλλει την απόφαση
ως ιδιαζόντως μεροληπτική και ως εκ τούτου νομικά απαράδεκτη, όταν η οικονομική κρίση πατούσε για τα καλά στο
κατώφλι της άτυχης χώρας μας, τον Οκτώβριο του 2008,
προχώρησε στην κατά ποσοστό 80,5% αύξηση των μισθών
των εν λόγω περιούσιων υπαλλήλων του δημοσίου.
Μήπως όμως και σήμερα τα πράγματα είναι καλύτερα;
Μήπως η κρίση έκανε σοφότερους , δικαιότερους και πιο
υπεύθυνους τους Κυβερνήτες μας; Νομίζουμε όχι. Οι ίδιες
αδικίες, οι ίδιες σκοπιμότητες, τα ίδια λάθη, η ίδια τακτική.
Και ιδού η απόδειξη. Τους πρώτους μήνες του 2015 εξεδόθησαν δυο αποφάσεις του ΣτΕ, μετά από αντίστοιχες προ-

σφυγές των εκπροσώπων των ε.ε. και ε.α. στελεχών των
Ε.Δ. και Σ.Α. και των δικαστικών, κατά των περικοπών των
αποδοχών και των συντάξεων, οι οποίες έγιναν κατ’ εφαρμογήν του Ν. 4093/12. Ως γνωστόν οι αποφάσεις του ΣτΕ είναι υποχρεωτικές για τη δημόσια διοίκηση (άρθρο 5 παρ. 5
Συντάγματος). Όμως για την αφρικανική χώρα μας ο κανόνας εφαρμόζεται αλά κάρτ. Έτσι η Κυβέρνηση, παρά τις
υποσχέσεις του τότε πρωθυπουργού, προχώρησε στην
εφαρμογή της αποφάσεως του ΣτΕ για τους δικαστικούς και
μετέθεσε την απόφαση για τους στρατιωτικούς, τους οποίους απαξιωτικά αποκαλεί “ένστολους”, στις ελληνικές καλένδες.
Στο έσχατο σημείο ευτελισμού της αξιοπιστίας του κράτους, η κυβέρνηση ζήτησε τη γνωμοδότηση του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους, προκειμένου να υπερβεί τον σκόπελο της υποχρεωτικής εφαρμογής της αποφάσεως του
ΣτΕ, αναγορεύοντας το Συμβουλευτικό αυτό όργανο (ΝΣΚ),
του οποίου οι γνωμοδοτήσεις δεν είναι υποχρεωτικές για
τους Υπουργούς, σε Υπέρτατο Διοικητικό Δικαστήριο. Τελικά
η τότε κυβέρνηση, ξεπερνώντας κάθε όριο πολιτικού αμοραλισμού προχώρησε στην εφαρμογή της αποφάσεως του
ΣτΕ μόνο κατά το ήμισυ για τους στρατιωτικούς, τη στιγμή
που κατέβαλε αναδρομικά 100.000 περίπου ευρώ κατ’ άτομο, σε 50-80 «πενομένους» τέως βουλευτάς.

Κάναμε όλη αυτή την ιστορική αναδρομή για να φθάσουμε στην σημερινή κατάσταση, η οποία έχει ξεφύγει από κάθε όριο δικαιοσύνης, δεοντολογίας και ηθικής. Μέσα σε 50
χρόνια ο μισθολογικά ισότιμος με τους Προέδρους των
Ανωτάτων Δικαστηρίων Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων,
με 40 χρόνια σκληρή, επίπονη, επικίδυνη και υπεύθυνη εργασία, υποβαθμίστηκε μισθολογικά σε τέτοιο σημείο, ώστε
να λαμβάνει το 40% του μισθού του Προέδρου του Αρείου
Πάγου και να εξισωθεί μισθολογικά με τον πρωτοδιόριστο
Πρωτοδίκη. Και μιλάμε για τους βασικούς μισθούς και όχι για
τα επιδόματα βιβλιοθήκης, παραμονής στην έδρα, -λες και
θα μπορούσαν να δικάζουν και από το εδώλιο του κατηγορουμένου- επισπεύσεως του δικαστικού έργου κ.α., τα
οποία αντιστοιχούν στο μισθό ενός συνταγματάρχου.
Αυτή λοιπόν είναι η αποτίμηση του έργου των πληβείων,
οι οποίοι διασφαλίζουν την Ασφάλεια και την Εδαφική ακεραιότητα της χώρας. Σε ένα ευνομούμενο κράτος, στο
οποίο όλοι οι δημόσιοι λειτουργοί έπρεπε να αμείβονται βάσει της φύσεως, της ευθύνης και των συνθηκών εργασίας
τους, διαβαθμίζονται ανάλογα με την προσφορά τους στο
«γκουβέρνο». Όταν ο Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της
αντιπέρα του Ατλαντικού Υπερδύναμης, όπου υπάρχει δικαιοσύνη και αξιοκρατία λαμβάνει πολύ μεγαλύτερες αποδοχές από τον Αρχιδικαστή, στη χώρα μας είναι ο παρίας
του δημοσίου, αμειβόμενος με κλάσμα των αμοιβών ενός
γραφιά του Υπουργείου Οικονομικών, ενός νεροκουβαλητή
υπαλλήλου της Βουλής, ή ενός μετακλητού υπαλλήλου,
από όσους διορίζονται σε διευθυντικές θέσεις κατά χιλιάδες το τελευταίο διάστημα. Και το ερώτημα που προβάλλει
αβιάστως είναι το εξής: «Τις πταίει» για όλη αυτή την κατάσταση; Αν και το θέμα είναι πολυδιάστατο, προχείρως μπορούμε να πούμε πως η μεγαλύτερη ευθύνη ανήκει ασφαλώς στο διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα της χώρας. Τούτο
όμως ουδόλως σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ευθύνες και
στους εκάστοτε ηγέτες των Ενόπλων Δυνάμεων. Και εν
προκειμένω, μετά τη μεροληπτική εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ για τους δικαστικούς και τις παλινωδίες της Κυβερνήσεως, όσον αφορά την εφαρμογή της απόφασης για
τους στρατιωτικούς, δεν θα έπρεπε να υπάρξει αντίδραση
από τη στρατιωτική ηγεσία της χώρας;
Μήπως όμως είναι η πρώτη φορά που η στρατιωτική ηγεσία δέχεται τον ευτελισμό και την υποβάθμιση του ρόλου
των Ε.Δ. και τη μισθολογική απαξίωση των στελεχών τους
τα τελευταία χρόνια; Μήπως δυσανασχέτησε και όρθωσε
το ανάστημά της όταν καταργήθηκε η ψήφος του Α/ΓΕΕΘΑ
στο ΚΥΣΕΑ, όταν οι κρίσεις, οι προαγωγές, οι αποστρατείες,
ακόμα και οι μεταθέσεις, γίνονταν με non paper του προϊσταμένου Υπουργού;
Και το θλιβερό συμπέρασμα όλης αυτής της ιστορικής
διαδρομής είναι ότι η κατάσταση δύσκολα θα αλλάξει, όσα
χρόνια κι αν περάσουν, όσες κυβερνήσεις κι αν ασκήσουν
την εξουσία. Προϋπόθεση αυτής της αλλαγής είναι ο επαναπατρισμός της αξιοκρατίας στη χώρα μας. Διότι όταν ο
εκάστοτε ηγέτης ενός κλάδου θα γνωρίζει ότι την επιλογή
του στη θέση του Αρχηγού την οφείλει στην ικανότητά του
και όχι στο κόμμα, ή τον πρωθυπουργό, που χαριστικά τον
επέλεξε έναντι άλλων αξιότερών του, θα έχει φωνή, θα
έχει συνείδηση, θα είναι ελεύθερος να ασκεί το χρέος του
έναντι των συναδέλφων του, της δικαιοσύνης και της ηθικής. Και για να είμαστε δίκαιοι, προφανώς υπάρχουν και
στρατιωτικοί ηγέτες που κατέλαβαν επαξίως τις ηγετικές
θέσεις. Αυτοί όμως ήσαν τόσο λίγοι που χάθηκαν στον κυκεώνα των κομματικών επιλογών, με αποτέλεσμα το σύστημα να παραμένει αναλλοίωτο γεννώντας συνεχώς πατρικίους και πληβείους.

Καλή χρονιά με Αγάπη, Χαρά και Ειρήνη!
Συνέχεια από τη σελίδα 6
Πρώτον: «… στην Κίνα κατασκευάστηκε ένα επίχρυσο
άγαλμα ύψους 37 μέτρων, του Μάο Τσετούνγκ. Χρηματοδοτήθηκε από μια ομάδα επιχειρηματιών (στοίχισε περίπου
420.000 ευρώ) και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο.Ο Μάο
παρουσιάζεται καθισμένος σε μια πολυθρόνα, με τα χέρια
σταυρωμένα. Φτωχοί αγρότες στην Κίνα δεν ξέρουν να
εκτιμούν την υψηλή τέχνη και πλέον το γιγαντιαίο άγαλμα
του Μάο δεν έχει ποδαράκια , χεράκια και λεκάνη…».
Δεύτερον: «Ένας 43χρονος Νιγηριανός χριστιανός επιχειρηματίας ανέθεσε το 2013, σε μια κινεζική εταιρεία να
φτιάξει από λευκό μάρμαρο, όρθιο, ξυπόλητο με τα
χέρια απλωμένα, ένα γιγαντιαίο άγαλμα του Χριστού,
εστεμμένου Βασιλιά των βασιλευόντων, «το πιο μεγάλο
της αφρικανικής ηπείρου».Χρειάστηκαν 40 τόνοι λευκού
μαρμάρου γι αυτό το άγαλμα, που έχει ύψος περισσότερο
από 8,5 m και ονομάστηκε «Ιησούς de Greatest» (Ιησούς
ο πιο Μεγάλος)… χαρακτηρίζοντάς το ως ένα σύμβολο

ειρήνης σε μια χώρα που πλήττεται από την εξέγερση ισλαμιστών, και τόνισε ότι «οι 2 θρησκείες μπορούν να συνυπάρξουν». Τοποθετήθηκε με θέα μια εκκλησία στο χωριό
Abajah του κρατιδίου Imo, στο ΝΑ τμήμα της χώρας που
είναι πλειοψηφικά χριστιανικό, αντίθετα με τον βορρά,
που κυριαρχείται από μουσουλμάνους… Τα αποκαλυπτήρια
έγιναν την 1η Ιανουαρίου 2016. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακότατο…..rfi.».
Ο Νέος Χρόνος θα είναι πάρα πολύ δύσκολος για
όλους μας, και ειδικότερα για μας τους απόστρατους.
Όμως, μπορούμε να εμπιστευθούμε Τον ΚΥΡΙΟ, που μας
υπόσχεται «να μας δώσει ζωή και μάλιστα εν αφθονία» και
να Τον αφήσουμε να διευθύνει τη ζωή μας.
Δεν είναι καθισμένος και τα χέρια Του δεν είναι σταυρωμένα, αλλά όρθιος με απλωμένα χέρια και είναι έτοιμος
να μας αγκαλιάσει και να μας ευλογήσει!
Ο Θεός είναι ΑΓΑΠΗ και θέλει να μας δώσει από την
Αγάπη Του, για να μπορούμε να τη δώσουμε και σ’ άλλους

γύρω μας…
Και όταν πάρουμε από την Αγάπη του Θεού, θα έχουμε
Χαρά και Ειρήνη, αφού ο Κύριος είναι ο ΑΡΧΟΝΤΑΣ της ΕΙΡΗΝΗΣ!!! Και τότε θα είμαστε ευγνώμονες πρώτα στον
Θεό και μετά στους οικείους μας και σ’ όσους μας έχουν
ευεργετήσει ή υπηρετήσει, όπως στους συναδέλφους
μας στην Ένωσή μας. Ας ευχαριστήσουμε όλους τους
συναδέλφους από το απερχόμενο Δ.Σ.και ας ευχηθούμε
στο νέο Δ. Σ. καλή επιτυχία, γιατί «η ισχύς είναι εν τη
ενώσει». Πιστεύουμε ότι μπορούν να εργαστούν με
ενότητα, αμοιβαίο σεβασμό, ομόνοια και φιλία-αγάπη,
γιατί για πολλά πράγματα δεν χρειάζεται κόπος, αλλά
τρόπος. Και χρειαζόμαστε μια ισχυρή Ένωση, για το καλό
όλων μας! Καλή επιτυχία λοιπόν και ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ
σ’ όλους μας με Αγάπη, Χαρά και Ειρήνη!!!
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