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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 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.  

Όταν αποφάσισα, πριν τρία χρόνια, να θέσω υποψηφιότητα ως Πρόεδρος και  να 

συμπορευτώ   σε αυτή την προσπάθεια, είχα θέσει ως αδιαπραγμάτευτους όρους της 

συμμετοχής μου ,τους οποίους τήρησα απαρέγκλιτα  μέχρι σήμερα, τον εκατέρωθεν 

σεβασμό, την ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά μεταξύ μας,  το ακομμάτιστο, την ενωμένη 

προσπάθεια ,  την αλλαγή και αναβάθμιση της Ένωσης, την αναμόρφωση του θεσμικού  και 

νομικού πλαισίου αυτής ,  και την εθελοντική συμμετοχή, για το καλό των συναδέλφων και 

της Ένωσης γενικότερα και όχι για το προσωπικό ή συντεχνιακό  μας όφελος. Να μείνουμε 

μακριά από ομάδες και συντεχνιακές μεθόδους. 

 Εξελέγειν Πρόεδρος με πολύ μεγάλη πλειοψηφία εκθέτοντας τις αρχές μου και τα πιστεύω 

μου σε όλα τα μέλη, τόσο κατά τις επισκέψεις μου στα Παραρτήματα, όσο και κατά την 

επικοινωνία που είχα  με καθέναν ξεχωριστά, εκφράζοντας  πάντοτε με απόλυτη ειλικρίνεια,  

τις απόψεις μου  και τους προβληματισμούς μου, σχετικά με τη νέα Ένωση. Αντάλλασα  

σκέψεις και απόψεις και  προετοίμασα το σχέδιο Δράσης από τις επιστροφές που είχα, 

μέσα από την εποικοδομητική επικοινωνία μας .  

Ένα σχέδιο, πρωτόγνωρο και  πρωτοφανές για τα δεδομένα της Ένωσης , το οποίο 

πραγματικά έδινε όραμα και προοπτική αλλαγής   στην  Ένωση. Αλλαγή την οποία όλοι 

θέλαμε , αλλά και αλλαγή απαραίτητη και αναγκαία για  την   μετεξέλιξη της Ένωσης σε μία 

δεξαμενή σκέψης(think tank) , σε ένα φορέα δυναμικό, θεσμικό και διεκδικητικό για το 

συμφέρον των μελών μας. 

Ανέλαβα την Προεδρία της Ένωσης σε μια αδιαμφισβήτητα δύσκολη περίοδο για τη χώρα 

μας και για όλους τους Έλληνες, λόγω της οικονομικής κρίσης, η οποία σημαδεύτηκε από 

αλόγιστες, απάνθρωπες και δυσβάσταχτες περικοπές, με φόρους και χαράτσια μαζί, για 

όλους τους Έλληνες και ειδικά για μας τους Στρατιωτικούς (ε.ε. και ε.α.) από περικοπές σε 
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μισθούς και συντάξεις, σε αριθμό υπερδιπλάσιο των αντιστοίχων περικοπών που 

επιβλήθηκαν στους υπόλοιπους συνταξιούχους και κοινωνικές ομάδες, και σε ποσοστό 

πάνω από 60%, όταν στους άλλους το ποσοστό αυτό ήταν 35%, οδηγώντας μας έτσι στην 

ανέχεια, τη μιζέρια και  πολλούς εξ’ υμών στην εξαθλίωση .  

Μέσα λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον, και σε αυτά τα δύσκολα δεδομένα, εκλήθημεν το 2013 

ευθύς με την ανάληψη των καθηκόντων μου ως Προέδρου του ΔΣ/ΕΑΑΑ, εγώ  και το ΔΣ, να 

υλοποιήσουμε το Σχέδιο Δράσης, και να ανταποκριθούμε στις νέες προκλήσεις και 

απαιτήσεις των μελών μας  . Εθεωρείτο πραγματικά δύσκολο καθότι η Ένωση έπρεπε να 

παίξει ένα ρόλο διαφορετικό, από αυτόν που είχε μέχρι τότε, ένα ρόλο πρωταγωνιστικό ,ένα 

ρόλο πιο θεσμικό θα έλεγα, για να μπορεί να επηρεάζει και να προλαμβάνει τις εις βάρος 

μας εξελίξεις. Και αυτό πραγματικά κάναμε και εν μέρει το πετύχαμε. Στραφήκαμε προς την 

εξωστρέφεια που ήταν και ο πρωταρχικός μας  στόχος , αλλά και ο στόχος του Σχεδίου 

Δράσης. 

 Η ΕΑΑΑ μαζί με τις άλλες δύο ενώσεις (ΕΑΑΣ και ΕΑΑΝ), ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις 

των μελών της, αλλά και τα κελεύσματα των καιρών και με στόχο πάντοτε τη διεκδίκηση του 

αυτονόητου, δηλαδή το δικαίωμα της αξιοπρεπούς διαβίωσης μας και της ισότιμης, 

ισόνομης και αναλογικής σύμφωνα με το σύνταγμα αντιμετώπισής μας , σε ότι αφορά τις 

περικοπές, σε σχέση  με τους άλλους συνταξιούχους, έδωσε μια σειρά από δύσκολους και 

άνισους αγώνες και  κατορθώσαμε  μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα η Ένωση να αποκτήσει 

αυτό που δεν είχε τα προηγούμενα χρόνια, φωνή, παρουσία και αναγνωρισιμότητα. Και 

αυτό είναι η απόλυτη αλήθεια. 

 Με τις κοινές συνεντεύξεις τύπου  που δώσαμε οι τρεις Πρόεδροι των Θεσμικών Ενώσεων 

αλλά και οι Σύμβουλοι του Συντονιστικού( Νομικός και Οικονομικός)  στα διάφορα ΜΜΕ, τις 

ανακοινώσεις τύπου στα διάφορα site και εφημερίδες, αλλά και με την παρουσία μας στα 

διάφορα κανάλια της τηλεόρασης, πετύχαμε να μάθει ο ελληνικός λαός, ότι οι Στρατιωτικοί 

δεν είμαστε οι προνομιούχοι όπως θέλουν κάποιοι να μας παρουσιάζουν, αλλά οι 

χαμηλότερα αμειβόμενοι, και οι αδικημένοι  σε σχέση με αυτό που προσφέραμε και 

συνεχίζουν να προσφέρουν τα στελέχη των ΕΔ, το υπέρτατο αγαθό, που είναι η άμυνα και η 

ασφάλεια της χώρας, για να υπάρχει ειρήνη, για να υπάρχει ανάπτυξη. Ακούστηκαν για 

πρώτη φορά οι Θεσμικές Ενώσεις, ο κόσμος έμαθε τις Ενώσεις Αποστράτων και αυτό δεν 

μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς γιατί αυτή είναι η αλήθεια , αυτή είναι η πραγματικότητα . 

Πετύχαμε οι τρεις Θεσμικές Ενώσεις για πρώτη φορά, μαζί με τις άλλες Ενώσεις (ΝΠΙΔ) που 

εκπροσωπούν τους ε.ε. και απόστρατους των ΕΔ και ΣΑ να ενωθούμε, να ενώσουμε τη 

φωνή μας παραμερίζοντας τα λίγα που μας χώριζαν, για τον κοινό σκοπό, για τον κοινό 

στόχο, αν και κατακριθήκαμε για αυτό δυστυχώς από μερίδα συναδέλφων, και 

πραγματοποιήσαμε πρωτοφανείς, μεγάλες και δυναμικές συγκεντρώσεις για πρώτη φορά: 

δύο σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Χανιά διαμαρτυρόμενοι όχι μόνον για τις 

πολλαπλές εις βάρος μας περικοπές, όχι μόνον για την εις βάρος μας συντελούμενη αδικία 

αλλά το κυριότερο, για τις περικοπές στις ΕΔ που έχουν άμεση επίπτωση στην αποτρεπτική 

ικανότητα της χώρας μας, στην επιχειρησιακή εκπαίδευση, στη διαθεσιμότητα των οπλικών 
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συστημάτων και το πιο σοβαρό, στο ηθικό του προσωπικού των ΕΔ  και οι οποίες θα 

πρέπει να σταματήσουν άμεσα.  

Προς το σκοπό αυτό επίσης οι τρεις Πρόεδροι των Ενώσεων μαζί με το νομικό σύμβουλο 

του Συντονιστικού το Στρατηγό Θωμά Καρανίσσα, συναντηθήκαμε για πρώτη φορά από 

ιδρύσεως των Ενώσεων με τον Πρωθυπουργό της χώρας , το Συντονιστικό μαζί  με τον 

οικονομικό  σύμβουλο του Συντονιστικού τον Αρχιπλοίαρχο Ιωάννη Αντωνιάδη, με όλους 

τους Αρχηγούς των Πολιτικών  Κομμάτων, με Υπουργούς, και με τους Αρχηγούς των ΓΕ 

πολλές φορές, παρουσιάζοντας τεκμηριωμένες οικονομικές αναλύσεις και προτάσεις, κάτι 

που στο παρελθόν ουδείς  μπορούσε να διανοηθεί και αποτρέψαμε τις ήδη ψηφισμένες 

περικοπές για το 2014.Καταφέραμε το ακατόρθωτο, να σταματήσουν οι ήδη ψηφισμένες 

περικοπές για το 2014 , να μη συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό του 2014 και να μην 

υποστούμε άλλες περικοπές .Αυτό πραγματικά ήταν ένα μεγάλο κατόρθωμα, διότι σε 

διαφορετική περίπτωση θα είχαμε υποστεί  περικοπές πάνω από 15%,επιπλέον των 

άλλων. 

Επίσης προς το σκοπό αυτό οι τρείς  Ενώσεις προσφύγαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας 

με το νομικό μας Σύμβουλο, για την αντισυνταγματικότητα των εφαρμοστικών διατάξεων του 

Ν 4093/2012 που αφορούσαν μειώσεις βασικών μισθών και επιδομάτων καθώς και 

αναδρομικών μειώσεων από 1/8/12 μέχρι 31/12/12(διπλές περικοπές) και όπως είναι 

γνωστόν  δικαιωθήκαμε. Ο Νόμος αυτός κρίθηκε αντισυνταγματικός , αλλά δυστυχώς 

δικαιωθήκαμε μόνον κατά το ήμισυ(50%). Ο αγώνας βέβαια συνεχίζεται μέχρι της πλήρους 

εφαρμογής της απόφασης του ΣτΕ, όπως αρμόζει σε ένα ευνομούμενο κράτος και σε μία 

Δημοκρατία. 

Συνεχίζοντας την προσπάθεια και ενεργώντας οι τρείς Πρόεδροι των Ενώσεων έγκαιρα , 

έγκυρα και συντονισμένα,  και μάλιστα εν μέσω καλοκαιριού που οι Ενώσεις ήταν κλειστές, 

και σε συνεχή επικοινωνία με τους υπουργούς Άμυνας, με άλλους υπουργούς και 

Βουλευτές, αποτρέψαμε την ψήφιση του άρθρου 221 περί υπαγωγής των Μετοχικών 

Ταμείων  στο ΕΤΕΑ και καταφέραμε να παραμείνουν ως έχουν, παρότι το νομοσχέδιο είχε 

προωθηθεί στη Βουλή για ψήφιση. 

 Και όλα αυτά αγαπητοί συνάδελφοι, ήταν  πραγματικά μια μεγάλη μας   επιτυχία. Ήταν μια 

νίκη όλων μας σε μια δύσκολη και άνιση μάχη. 

Και όμως τα καταφέραμε. Και θα τα καταφέρουμε στο μέλλον  αν μείνουμε ενωμένοι. Μην 

ξεχνάτε ότι, νικάμε, όταν στα δύσκολα είμαστε ενωμένοι, πετυχαίνουμε τους στόχους μας, 

όταν η προσπάθεια είναι συλλογική και αυτό είναι δική μας υπόθεση και από εμάς 

εξαρτάται. 

 

Αλλά δεν ήταν μόνον οι αγώνες που δώσαμε αγαπητοί συνάδελφοι στον τομέα των 

περικοπών και των Μετοχικών Ταμείων, περί μη υπαγωγής των στο ΕΤΕΑ. Δώσαμε οι τρείς  

Ενώσεις ως Συντονιστικό,  και άλλους αγώνες δύσκολους, και σε άλλα θέματα ,  εξίσου 
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σημαντικά και  προς όφελος των μελών μας. Από αυτά κάποια έχουν  υλοποιηθεί  και άλλα 

βρίσκονται σε εξέλιξη. Και  συγκεκριμένα αναφέρω :   

 Μείωση του επιτοκίου κατά μια μονάδα και του χρόνου εξόφλησης των δανείων κατά πέντε 

(5) χρόνια για όσους πήραν δάνεια από τον ΑΟΟΑ. 

 

 Την τροποποίηση του Νομοθετικού πλαισίου ως προς το εργασιακό καθεστώς  των 

Αποστράτων (Ν 4151/13). 

 Μετά από εισηγήσεις μας στους Υπουργούς συμβάλλαμε στην εφαρμογή του μέτρου για την 

θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας των μελών στα ΚΕΠ και όχι στον ΕΟΠΥΥ με τα γνωστά 

προβλήματα τότε και με τις ατέλειωτες ουρές ταλαιπωρίας. 

 Τη βελτίωση της υπουργικής απόφασης αναφορικά με τη μοριοδότηση των μελών της 

ΕΑΑΑ για τον παραθερισμό.  Επίσης μετά την επιμονή του Συντονιστικού σχετικά με τα 

προβλήματα που εξακολουθούν να υφίστανται  στον παραθερισμό, απεφασίσθη από το νύν 

ΥΕΘΑ ,  να υποβληθούν από το Συντονιστικό Συμβούλιο επιπλέον προτάσεις  για  αλλαγές 

στο υφιστάμενο καθεστώς το ταχύτερο δυνατόν για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

αποστράτων και Βετεράνων.  

 Προτείναμε στον ΥΕΘΑ την καθιέρωση της ημέρας          ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥ και αναμένεται η 

έγκριση συγκεκριμένης ημερομηνίας( ή 21 Νοε ή 14 Σεπτ.). 

 Προτείναμε τη συμμετοχή των τριών Ενώσεων στα Διοικητικά Συμβούλια των Μετοχικών 

Ταμείων και του ΑΟΟΑ, καθώς και σε Επιτροπές και εν γένει διαδικασίες που αφορούν τους 

αποστράτους. Θα υποβληθούν συγκεκριμένες προτάσεις από το Συντονιστικό για λήψη 

τελικής απόφασης  

 Μετά από εισήγηση του Συντονιστικού, το ΥΠΕΘΑ έχει προωθήσει  πρόταση για εξαίρεση 

των Μερισμάτων και των ΕΚΟΕΜ από το άθροισμα των συντάξεων , όπως αυτές 

υπολογίζονται από την ΗΔΙΚΑ , γιατί τα Μετοχικά αφενός δεν είναι επικουρικά και αφετέρου 

αυτός ο τρόπος υπολογισμού συντάξεων και κρατήσεων είναι κατάφορα άδικος αφού 

γίνεται επί πλασματικών και όχι πραγματικών αποδοχών.  

 Επίσης προτάθηκε από το Συντονιστικό και προωθήθηκε από το ΥΠΕΘΑ πρόταση για 

εξαίρεση των Μερισμάτων , ΕΚΟΕΜ και των επιδομάτων κινδύνου από την προσμέτρηση 

στις  συντάξεις.  

 Κατόπιν εισήγησης του Συντονιστικού, το ΥΠΕΘΑ στα πλαίσια κατάργησης των 

συνταξιοδοτικών περικοπών με ηλικιακά κριτήρια έχει στείλει στο Υπουργείο Οικονομικών 

τροπολογία κατάργησης της διάταξης του Ν.4024/11 , για συνταξιοδοτική τακτοποίηση της 

συγκεκριμένης κατηγορίας αποστράτων. 

 Το ΥΠΕΘΑ μετά από πρόταση του Συντονιστικού έχει στείλει στο Υπουργείο Οικονομικών 

επεξεργασμένη πρόταση από το Γρ. Νομοθετικής Πρωτοβουλίας , με την οποία προτείνεται 

η άμεση απεμπλοκή των  τριών Μετοχικών Ταμείων και των Ειδικών Λογαριασμών αυτών 

από τις διατάξεις θέματος αρμοδιότητος Υπουργείου Οικονομικών και Εργασίας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Απ’ ότι ενημερωθήκαμε  στη συνάντηση που είχαμε πριν από 20 

ημέρες περίπου οι τρείς Πρόεδροι των Ενώσεων  με τον κ. Κατρούγκαλο, τα ταμεία μας θα 

παραμείνουν ως έχουν. 
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 Προτείναμε τη συνέχιση της εκπομπής ‘Με αρετή και τόλμη’  .Ο κ.ΥΕΘΑ σε συνάντηση με 

τον Πρόεδρο της ΕΡΤ στις 15-06-2015 , συμφώνησαν να προχωρήσουν σε μία συμφωνία 

του ΥΠΕΘΑ με την ΕΡΤ , προκειμένου να ξεκινήσει μία εκπομπή των Ε.Δ. διαφορετική από 

ότι στο παρελθόν. Μία εκπομπή η οποία θα προβάλει το έργο των Ε.Δ. , τα προβλήματα 

των  εν ενεργεία και  εν αποστρατεία στρατιωτικών , αλλά και την κοινωνική προσφορά των 

Ε.Δ.  

 Σε ότι αφορά τα προβλήματα Υγειονομικής-Φαρμακευτικής περίθαλψης στα Στρατιωτικά 

Νοσοκομεία παρόλο που έγιναν προτάσεις στο παρελθόν απεφασίσθη να αποσταλούν 

ξανά συγκεκριμένες προτάσεις από το Συντονιστικό Συμβούλιο ώστε μετά την επεξεργασία 

να δοθούν λύσεις όπου είναι δυνατόν, για τη διευκόλυνση των αποστράτων και των 

οικογενειών τους.   

 Καταθέσαμε αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ για τη νομοθετική ρύθμιση της υλοποίησης του 50% 

καθότι είναι αντισυνταγματική. 

 Διοργανώσαμε ημερίδα με θέμα «Υγειονομική περίθαλψη των Αποστράτων» τα 

συμπεράσματα της οποίας μαζί με τις προτάσεις  προωθήθηκαν στην πολιτική ηγεσία για 

εξέταση και υλοποίηση. 

 Κατόπιν αιτήματος του Συντονιστικού προς τον κ. ΥΕΘΑ  εδόθη γραφείο στο ΥΠΕΘΑ με 

σκοπό  την διεξαγωγή των ΔΣ του Συντονιστικού  και την συνάντηση αυτού με τον κ. ΥΕΘΑ  

μία φορά το μήνα για την προώθηση των θεμάτων ενδιαφέροντος των Αποστράτων. 

 Προτάθηκε τέλος να αναληφθούν πρωτοβουλίες από το ΥΠΕΘΑ ώστε να σταματήσει ο 

απαράδεκτος χαρακτηρισμός των στελεχών των Ε.Δ. ως  ένστολων. 

 

 

 

Πέραν όμως των ανωτέρω που ήταν θέματα κοινά των Ενώσεων και ο αγώνας 

δόθηκε από το Συντονιστικό μετά από τις αποφάσεις των ΔΣ, ως ΕΑΑΑ και ως ΔΣ 

,δώσαμε και άλλους αγώνες. Αγώνες δύσκολους και κάτω από δύσκολες συνθήκες, 

που αφορούσαν την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης. Πολλά από τα αναφερόμενα 

στο Σχέδιο Δράσης τα υλοποιήσαμε και σε άλλα θέσαμε το πρώτο  λιθαράκι και 

ευρίσκονται σε εξέλιξη . Θέλω να πιστεύω ότι και το νέο ΔΣ στο πλαίσιο της 

συνέπειας και της συνέχειας, θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την υλοποίησή 

τους. Συγκεκριμένα: 

 

 Μειώσαμε το κόστος της ΗτΑ με τη διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού κατά 40% σε σχέση 

με το προηγούμενο, ήτοι: από 3.500 ευρώ μηνιαίως σε 2.065 ευρώ. Επίσης στη σύμβαση 

που υπεγράφη συμπεριελήφθη ο χειρισμός της ιστοσελίδας καθώς και η δημοσιογραφική 

κάλυψη που αποτελούσαν επιπλέον κόστος, τα προηγούμενα χρόνια. 

 Αναβαθμίσαμε την ΗτΑ, δημοσιεύοντας  άρθρα Ακαδημαϊκών και εγκρίτων καθηγητών 

Πανεπιστημίου πάνω σε τρέχοντα και επίκαιρα θέματα  και   προβάλαμε Εθνικά θέματα 

όπως αυτό της Θράκης δεχόμενοι  τα συγχαρητήρια και τη θετική κριτική , Υπουργών , 

Βουλευτών, Καθηγητών και πάρα πολλών   συναδέλφων. 
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 Μειώσαμε το κόστος της σταθερής τηλεφωνίας της Ένωσης και των Παραρτημάτων κατά 

25% με την υπογραφή νέας σύμβασης με τη Wind.  

 Αναβαθμίσαμε την υπάρχουσα ιστοσελίδα σε μια πιο δυναμική και ενημερωτική  και 

αναρτάται η ΗτΑ στην ιστοσελίδα κάθε μήνα για την έγκαιρη ενημέρωση των μελών μας. 

 Προσλάβαμε Λογιστή ώστε η Ένωση να μπορεί να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα του 

διπλογραφικού συστήματος σύμφωνα με το νόμο και αναρτήσαμε για πρώτη φορά τους 

ισολογισμούς-απολογισμούς του 2012 και 2013. Η ανάρτηση του ισολογισμού-απολογισμού 

του 2014  θα γίνει μετά την έγκριση από τον ΥΕΘΑ. 

 Τοποθετήσαμε  νέο σύστημα εκδόσεως ταυτοτήτων και καρτών  με δικλείδα ασφάλειας και 

ελέγχου, ώστε να μην εκδίδονται κάρτες μελών σε μη δικαιούχους όπως στο παρελθόν με 

τα γνωστά προβλήματα, και θα εκδοθούν σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ νέες κάρτες και 

ταυτότητες άλλου χρώματος σε όλα τα μέλη, αντικαθιστώντας τις παλιές, για πλήρη έλεγχο 

όλων αυτών που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα.   

 Δημιουργήσαμε Γραφείο  Νομικού Συμβούλου και προσλάβαμε έμπειρο Νομικό Σύμβουλο, 

τον επίτιμο Πρόεδρο του Αναθεωρητικού, το Στρατηγό Θ. Καρανίσσα που είναι και νομικός 

Σύμβουλος του Συντονιστικού, με σύμβαση συγκεκριμένου έργου για συγκεκριμένο  

διάστημα για την επιβοήθηση του ΔΣ , την ενημέρωση των μελών μας σε θέματα νομικής 

φύσεως και την παροχή  νομικών συμβουλών στα μέλη μας με έξοδα της Ένωσης. 

Δυστυχώς όμως αδικαιολόγητες αντιδράσεις και συμπεριφορές  μελών του ΔΣ, τον 

ανάγκασαν να παραιτηθεί για λόγους ευθιξίας. 

 Δημιουργήσαμε με απόφαση του ΔΣ, Γραφείο  εκπροσώπου τύπου και απευθυνθήκαμε για 

την επάνδρωσή του σε συναδέλφους με ανάλογες  δυνατότητες ,πλην όμως δεν υπήρξε 

επιθυμία. Τα καθήκοντα του εκπροσώπου τύπου τα εκτελούσε ο Πρόεδρος της ΕΑΑΑ. 

 Αναβαθμίσαμε το πνευματικό Κέντρο και προσλάβαμε   προσωπικό αποκλειστικής και 

συνεχούς απασχόλησης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών.  Με απόφαση του ΔΣ 

προσφέρονται  δωρεάν αναψυκτικά  και καφέδες στα μέλη μας, ώστε ο χώρος αυτός να 

αποτελεί χώρο συνάντησης, επικοινωνίας και σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των μελών. 

 Αναβαθμίσαμε το τηλεφωνικό κέντρο της Ένωσης για την όσο το δυνατόν καλύτερη 

εξυπηρέτηση των μελών . 

 Δημιουργήσαμε Γραφείο  Οικιστικού με υπεύθυνο, μέλος του ΔΣ,  για την άμεση και έγκυρη  

ενημέρωση του ΔΣ και των μελών μας σε θέματα ΑΟΟΑ και ΟΣΜΑΑ ΙΚΑΡΟΣ. 

 Δημιουργήσαμε Γραφείο  Επιστημονικής συνεργασίας με σκοπό την εκπόνηση μελετών 

πάνω σε επίκαιρα θέματα που απασχολούν τις ΕΔ, και τη διοργάνωση ημερίδων 

συνεργαζόμενοι με Πανεπιστήμια και Ινστιτούτα. 

 Δημιουργήσαμε το Παράρτημα Χαλκίδας και προβήκαμε στην ενοικίαση κατάλληλων χώρων 

για τη στέγαση αυτού και του Παραρτήματος Πρέβεζας. 

 Με απόφαση του ΔΣ προσφέραμε στο 251 ΓΝΑ, ως δωρεά, δύο (2) οδοντιατρικές  έδρες, εκ 

των οποίων η μία θα χρησιμοποιείται  μόνο για την εξυπηρέτηση των μελών της Ενώσεως. 

Εξυπηρετήθηκαν  συνάδελφοι που διαμένουν εκτός περιοχής Αθηνών σε συνεργασία του 

Προέδρου  με τη Διοίκηση του ΓΝΑ, και σε συνεχή συνεννόηση και διαβούλευση  με τη 

Διοίκηση βελτιώσαμε την εξυπηρέτηση των μελών μας στο ΓΝΑ παρά τα μεγάλα  

προβλήματα που υπάρχουν. 
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 Επίσης σε συνεργασία με τη Διοίκηση του ΝΙΜΙΤΣ και του ΓΕΣ/ΔΥΓ τα μέλη μας μπορούν 

να εξυπηρετούνται και να απολαμβάνουν την ίδια περίθαλψη όπως και στο ΝΙΜΙΤΣ από τα 

Στρατιωτικά Νοσοκομεία Θεσ/νικης- Λάρισας και Χανίων καθώς και Πρωτοβάθμιας 

περίθαλψης και συνταγογράφησης από τα ΚΙΧΝΕ Αλεξανδρούπολης  και Ξάνθης. Κατόπιν  

δε εισήγησης, από τους Προέδρους ΕΑΑΣ και ΕΑΑΑ στο ΔΣ/ΝΙΜΙΤΣ θα υποβληθούν 

προτάσεις για την επίλυση των προβλημάτων περίθαλψης στο ΝΙΜΙΤΣ , για να συζητηθούν  

στο ΔΣ και να προωθηθούν στον ΥΕΘΑ. 

 Υποβάλαμε προτάσεις για τη βιωσιμότητα του ΜΤΑ , και προτάσεις για τον παραθερισμό 

στην Εποπτεύουσα Αρχή.  

 Τελέσαμε  για πρώτη φορά μνημόσυνο προς  τιμήν του ευεργέτη  Σμχου (Ι) Ιωάννη 

Αραμπατζή και καθιερώσαμε τη τέλεση του  μνημόσυνου κάθε χρόνο  προς τιμήν του.                        

. 

 Πραγματοποιήσαμε εκδήλωση στη ΛΑΕΔ για τον εορτασμό των 70 χρόνων από ιδρύσεως 

της ΕΑΑΑ στην οποία τιμήσαμε για πρώτη φορά, τους Βετεράνους της ΠΑ, τους ΥΕΘΑ, 

ΑΝΥΕΘΑ, ΥΦΕΘΑ, τους ΑΓΕΕΘΑ και Α/ΓΕΑ, καθώς και τους Επίτιμους Α/ΓΕΑ και Α/ΑΤΑ, 

οι οποίοι μας τίμησαν με την παρουσία τους. Επίσης για τα 70 χρόνια  στην εκδήλωση της 

κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΕΑΑΑ, τιμήσαμε τον Πρόεδρο του ΣτΕ κ. Ρίζο και 

τον Επίτιμο Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και Πρόεδρο του ΑΣΕΠ κ.Καραβοκύρη  οι 

οποίοι μας τίμησαν με την παρουσία τους. Για τα 70 χρόνια  επίσης  η ΕΑΑΑ προέβη στην 

έκδοση επετειακού ημερολογίου.  

 Συμμετείχε η ΕΑΑΑ για πρώτη φορά στις εκδηλώσεις της απελευθέρωσης της Κομοτινής,  

και καθιερώσαμε τη συμμετοχή της ΕΑΑΑ κάθε χρόνο στις εκδηλώσεις  της απελευθέρωσης 

της  Θράκης ώστε να υπάρχει η παρουσία της ΕΑΑΑ στην ευαίσθητη αυτή περιοχή με τα 

γνωστό Μουσουλμανικό πρόβλημα. 

 

  Αγαπητοί συνάδελφοι,  στην πορεία αυτή κάναμε και λάθη και αυτά προσπαθήσαμε να τα 

διορθώσουμε. Άλλωστε πρέπει να γνωρίζετε ότι , λάθη  κάνει αυτός που εργάζεται , αυτός 

που προσπαθεί , μάχεται και αγωνίζεται. Αλάνθαστος είναι αυτός που δεν ασχολείται με 

τίποτε απολύτως. Επίσης θα μπορούσαμε να κάνουμε και πολλά περισσότερα, αλλά 

δυστυχώς στην πορεία αυτή  αντιμετωπίσαμε  προβλήματα, αντιδράσεις και 

αντισυναδελφικές   συμπεριφορές που είχαν να κάνουν με την αναβάθμιση της Ένωσης, τις 

προωθούμενες αλλαγές, την τροποποίηση της ΚΥΑ σχετικά με τη νέα σύνθεση του ΔΣ και 

την πρόοδο γενικότερα. 

Μην ξεχνάτε άλλωστε ότι η πρόοδος είναι μια όμορφη λέξη που τη δημιουργεί η αλλαγή και 

η αλλαγή έχει πολλούς εχθρούς. Η αλλαγή επίσης όπως γνωρίζετε  δημιουργεί  δράσεις, και 

αντιδράσεις. Αυτές όμως δεν πρέπει  επουδενί  και με κανέναν τρόπο να τοποθετούνται 

υπεράνω του γενικού συμφέροντος έναντι των οποιοδήποτε προσωπικών σκοπιμοτήτων 

και ιδεοληψιών.  

         Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Η Ένωση έπρεπε να αλλάξει, αλλά και πρέπει να αλλάξει ακόμη .Αυτό ήταν το μέλημά μου 
και ευθύνη μου και αυτό προσπάθησα να κάνω. Άλλωστε αυτό προέβλεπε και το Σχέδιο 
Δράσης. Να υλοποιήσω το Σχέδιο Δράσης, το οποίο εσείς οι ίδιοι, επικροτήσατε και 
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χειροκροτήσατε  και να προωθήσω όλες εκείνες τις απαραίτητες και αναγκαίες αλλαγές, 
ώστε η Ένωση να αποκτήσει κύρος και οντότητα. Να αποτελέσει τη δεξαμενή σκέψης που 
θα έχει άποψη και γνώμη για όλα τα θέματα ενδιαφέροντός μας και όχι μόνον, να μπορεί  να 
διεκδικεί πιο εύκολα,  αλλά και να πετυχαίνει πολλά περισσότερα προς όφελος των μελών 
της. Προσπάθησα  να προσδώσω στην  Ένωση τη θεσμική της θέση και το ρόλο που της 
αρμόζει, στα νέα δεδομένα και στις νέες προκλήσεις.  
  Προς το σκοπό αυτό, και μετά από απόφαση του ΔΣ προωθήσαμε πρόταση για την 
αλλαγή της  ΚΥΑ σχετικά με τη  νέα σύνθεση του ΔΣ/ΕΑΑΑ ,παρόμοια με αυτή που υπάρχει 
και στις άλλες Ενώσεις ΕΑΑΣ-ΕΑΑΝ, η οποία όμως δυστυχώς δεν υπογράφτηκε από τον 
ΥΕΘΑ,  ώστε να εκπροσωπηθούν όλες οι Σχολές προέλευσης και για να υπάρχει σύνθεση 
απόψεων , και σε συνδυασμό με τη δημιουργία του γραφείου επιστημονικής συνεργασίας, 
να μπορεί η Ένωση να αναλαμβάνει εκπονήσεις μελετών με τη συμμετοχή συναδέλφων 
που έχουν εξειδικευμένες γνώσεις, διοικητικές εμπειρίες, μεταπτυχιακά και διδακτορικά 
διπλώματα, πάνω σε θέματα που ενδιαφέρουν και απασχολούν το ΓΕΑ και το ΥΠΕΘΑ, 
αλλά και σε συνεργασία με τα διάφορα Πανεπιστήμια και Ινστιτούτα να παρουσιάζει τα 
θέματα αυτά στα διάφορα panels και ημερίδες, να συμμετέχει η Ένωση, να υπάρχει η 
παρουσία της Ένωσης , ώστε η Ένωση να είναι χρήσιμη και επωφελής για το ΓΕΑ και το 
ΥΠΕΘΑ χρήσιμη και επωφελής για όλους μας, χρήσιμη και επωφελής για την Πατρίδα μας. 

 

Επιτονίζεται   ότι κατά την διάρκεια της θητεία μου, ως Πρόεδρος του 

ΔΣ/ΕΑΑΑ και της Ένωσης, ενήργησα με απόλυτη διαφάνεια  και σύμφωνα  με 

τους νόμους. Εφάρμοσα επακριβώς τα προβλεπόμενα από αυτούς , τις 

Υπουργικές αποφάσεις, τις οδηγίες και τις εντολές  της Εποπτεύουσας  Αρχής 

και τις αποφάσεις του ΔΣ. Παραδίδω μία Ένωση νοικοκυρεμένη  με μεγάλο 

αποθεματικό, (2.300.000 ευρώ),παρά το ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης  

ήταν μειωμένος κατά 50% σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, λόγω της 

μείωσης των μερισμάτων μας, το οποίο  είναι τοποθετημένο στην Τράπεζα 

της Ελλάδος σύμφωνα το νόμο τον οποίο εφαρμόσαμε για πρώτη φορά, 

όπως είμαστε υποχρεωμένοι. Παραδίδω μία Ένωση  οικονομικά εύρυθμα και 

λίαν ικανοποιητικά λειτουργούσα σύμφωνα με όλες τις οικονομικές 

επιθεωρήσεις του ΓΕΑ, τακτικές και έκτακτες. Όλα τα στοιχεία είναι στη 

διάθεση του καθενός για κάθε έλεγχο. 

 
 
 Κλείνοντας θέλω να συγχαρώ το νέο  Πρόεδρο και το νέο ΔΣ για την εκλογή τους, τους  
εύχομαι κάθε επιτυχία στα δύσκολα που έρχονται αλλά και  να υλοποιήσουν αυτά που δεν 
μπορέσαμε εμείς.  Να μας ξεπεράσουν σε επιτυχίες στο θεσμικό έργο τους, σύμφωνα με τις 
προσδοκίες όλων μας. 
 
Ένα μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου στα μέλη εκείνα  του ΔΣ που 
υποστήριξαν το Σχέδιο Δράσης, συνεργάστηκαν και βοήθησαν τα μέγιστα στους αγώνες 
που δώσαμε και σε όλα όσα πετύχαμε. Ήταν πραγματικά πάρα πολλά κάτω από δύσκολες 
συνθήκες.  Τους εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου και τους συγχαίρω θερμά. 
 
 Θέλω   να ευχαριστήσω  τα ΔΣ των Ενώσεων ΕΑΑΣ και ΕΑΑΝ για τη συνεργασία και  γι’ 
αυτά που πετύχαμε. Τους Προέδρους των  Ενώσεων (ΕΑΑΣ και ΕΑΑΝ) το Ναύαρχο Σπύρο 
Περβαινά, που ήταν και Πρόεδρος του Συντονιστικού, το Στρατηγό Παντελή Μαυροδόπουλο 
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και τον Στρατηγό Ευάγγελο Δανιά για την υποδειγματική συνεργασία μας, την αμέριστη 
συμπαράστασή τους σε πνεύμα συναδελφικής αλληλεγγύης και ομαδικής αντιμετώπισης 
των κάθε είδους θεμάτων που αντιμετώπισε η ΕΑΑΑ στη διάρκεια της τριετούς θητείας μας 
,την αγάπη τους , την αγωνιστικότητά τους  και τη μαχητικότητά τους για τη διεκδίκηση των 
δίκαιων αιτημάτων μας. Θέλω δε να επισημάνω την συνεχή επικοινωνία μας και την πολλές 
φορές  συνεργασία μας ακόμη και Σαββατοκύριακα και αργίες, προκειμένου να 
ανταλλάξουμε απόψεις και να εξετάσουμε  τρόπους  αποτελεσματικής υπεράσπισης των 
συμφερόντων των μελών μας. 
 
Θέλω επίσης  να ευχαριστήσω ως Πρόεδρος του ΣΟΔ τους Προέδρους των συμμετεχόντων 
φορέων ,τα ΝΠΙΔ, για τη συνεργασία που είχαμε όλο αυτό το διάστημα, παρά τις όποιες 
διαφωνίες μας ,για τη βοήθειά τους στους κοινούς αγώνες και τη στήριξή τους στην κοινή 
προσπάθεια που καταβάλαμε όλοι μαζί αλλά και γι’ αυτά που πετύχαμε. 
 
Να ευχαριστήσω επίσης,  το εν ενεργεία προσωπικό της Ένωσης για τη άψογη συνεργασία, 
την υποδειγματική ευγενική συμπεριφορά τους και την αμέριστη βοήθειά τους στο έργο που 
υλοποίησε η Ένωση αυτό το διάστημα. Τους ευχαριστώ από καρδιάς. 
 
  Τέλος ευχαριστώ θερμά τους κυρίους ΥΕΘΑ και Α/ΓΕΑ για την συμπαράστασή τους στον 
αγώνα μας , την κατανόησή τους και την κάθε είδους στήριξη και   βοήθειά τους στην 
Ένωση. Κύριε  Αρχηγέ σας ευχαριστώ θερμά.  
 
  
 Αποχωρώντας  θα ήθελα πραγματικά να σας ευχαριστήσω  και να σας σφίξω το χέρι για 
τους δύσκολους αγώνες που δώσαμε, για όλα όσα πετύχαμε   και για  όλα όσα ευγενικά  
διαφωνήσαμε. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την ευκαιρία που μου δώσατε 
να ζήσω  πρωτόγνωρες  και συναρπαστικές εμπειρίες, σε αυτή τη μεγάλη διάρκειας πτήση 
αναχαίτισης, με πολλές εμπλοκές και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες με πολλές 
αναταράξεις και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Τελικά όμως η αποστολή μας εστέφθη με 
επιτυχία και το αεροσκάφος το προσγειώσαμε ασφαλώς. 
 
  Πριν αποχωριστώ το βήμα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τελευταία φορά με τα 
καταπληκτικά και μοναδικά λόγια του  Paulo   Coelho, τα οποία πιστέψτε με, με εκφράζουν 
απόλυτα:  
 
«Ευχαριστώ όλους εκείνους που  πίστεψαν σε μένα, και δώσανε τη μάχη μαζί με μένα ,  
Μου έδωσαν πραγματικά τη δύναμη να προσπαθήσω.  
 
Ευχαριστώ όλους εκείνους που δεν  πίστεψαν  σε μένα,   διότι  μου έμαθαν  πως δίνονται οι 
αγώνες. 
 
Ευχαριστώ όλους όσους με γέμισαν  ψέματα ,  διότι  μου έδωσαν τη δύναμη της αλήθειας . 
 
Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους με πολέμησαν ,  διότι προκάλεσαν  το θάρρος μου. 
 
Ευχαριστώ όλους εκείνους που ήθελαν να μου επιβάλουν περιορισμούς ,  διότι μου δίδαξαν 
την αξία του ασυμβίβαστου. 
 
Ευχαριστώ όλους όσους μου έχουν προκαλέσει σύγχυση,   διότι έχει γίνει σαφής η θέση 
μου. 
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Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους με  πρόδωσαν , όσους καταχράστηκαν την  
εμπιστοσύνη μου, Διότι μου επέτρεψαν να είμαι προσεκτικός. 
 
 
Ευχαριστώ όλους εκείνους που μου δημιούργησαν   προβλήματα,    διότι μου έδωσαν τη 
δύναμη να τα αντιμετωπίζω. 
 
Ευχαριστώ όλους εκείνους που με έριξαν στο έδαφος , διότι μου έδωσαν  τη δύναμη να 
μάθω να σηκώνομαι. 
 
 
Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους με αγαπούν και με εκτιμούν, όπως κι εγώ.» 

                                       Σας ευχαριστώ 
 
                                       Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α Κων/νος Ιατρίδης  
                                                                                                                                                                    

                                     Επίτιμος Δκτης ΔΑΥ 

                                       Πρόεδρος  ΕΑΑΑ. 


