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ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ 2019 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (ΠΙΛΟΤΙΚΑ) 

ΣΤΟ eaaa.gr

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 

Ν.Π.Δ.Δ. 

1.-Μετά την μεταφορά στους λογαριασμούς των αποστράτων και των ορφανικών οικογε-
νειών αυτών , των λεγομένων αναδρομικών (στην ουσία παρανόμως παρακρατηθείσες-πε-
ρικοπείσες συντάξιμες αποδοχές ) , διεπιστώθησαν τα ακόλουθα :

-Πολύ λιγότερα ποσά από αυτά τα οποία υπελόγιζαν
-Τεράστιες διαφορές στα ποσά για ίδιες κατηγορίες δικαιούχων.
-Περιπτώσεις με μηδενικά ή ευτελή ποσά
2.-Είναι σαφές ότι ο Ν.4574/18 και η κανονιστική αυτού ΚΥΑ , που αφορούν τους αποστρά-

τους , είναι εκτός πνεύματος και γράμματος των Αποφάσεων του ΣτΕ , που έκριναν ως αντι-
συνταγματικές τις περικοπές στις συντάξεις του Ν.4093/12 , και ειδικότερα την περικοπή τους
από 01-08-2012 και καθόριζαν ότι αυτές πρέπει να επανέλθουν στο ύψος της 31-07-2012
χωρίς περαιτέρω μελλοντική  μείωσή τους. Σημειώνεται δε ότι οι εν λόγω Αποφάσεις του ΣτΕ
προέκυψαν κατόπιν προσφυγής των τριών Ενώσεων Αποστράτων. 

3.-Ο Ν.4574/18 συνεχίζει τις αλχημείες παρελθόντων ετών , δηλαδή δίνει αναδρομικά επί
υποτιθέμενης προσαρμογής της σύνταξης στο ύψος της 31-07-2012 , χωρίς όμως τελικά να
προσαρμόσει τις συντάξεις στο ύψος αυτό,  αφήνοντας τις συντάξεις στο ύψος  που είχε θε-
σμοθετηθεί με τον  Ν.4307/14.

4.-Η Κυβέρνηση γνωρίζοντας την αλχημεία αυτή , ονόμασε τα επιστραφέντα ποσά ως “ εφά-
παξ χορηγία “ και θεωρεί ότι η υποχρέωσή της για συμμόρφωση με τις Αποφάσεις του ΣτΕ
ολοκληρώθηκε. 

5.-Παρ όλο όμως ότι τα “ αναδρομικά “ βασίσθηκαν σε εικονική αύξηση των συντάξεων , εν
τούτοις τα ποσά υπέστησαν όλες τις μνημονιακές κρατήσεις , οι οποίες όμως επιβάλλονται επί
της λαμβανόμενης σύνταξης και όχι επί της υποθετικής. Έτσι και αύξηση των συντάξεων δεν

συνέβη , αλλά έγιναν κρατήσεις ωσάν να είχε γίνει αύξηση αυτών.
6.-Επακόλουθο των ανωτέρω είναι ότι πολλοί απόστρατοι με τα “αναδρομικά”, άλλαξαν

προς τα πάνω κλίμακα των μνημονιακών νόμων , με αποτέλεσμα ένας ο οποίος έλαβε μεικτά
π.χ. 1000 ΕΥΡΩ να πληρώσει 500 ΕΥΡΩ σε επί πλέον κρατήσεις και ούτω καθ εξής.

7.-Επισημαίνουμε ότι οι περισσότεροι μνημονιακοί νόμοι που εφαρμόσθηκαν για να γίνουν
αυτές οι κρατήσεις έχουν κριθεί αντισυνταγματικοί από το ΣτΕ.

8.-Καλούμε την Κυβέρνηση να προβεί στην πλήρη συμμόρφωση με τις Αποφάσεις του ΣτΕ
και να πάψει να εφαρμόζει αντισυνταγματικούς μνημονιακούς νόμους.

9.-Διαβεβαιώνουμε τους συναδέλφους ότι θα τους ενημερώσουμε για τις απαιτούμενες
ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν σε ατομικό επίπεδο και ότι δεν θα αφήσουμε και αυτή
την κοροϊδία να περάσει , προσφεύγοντας για άλλη μία φορά στην Δικαιοσύνη. 

Αντιστράτηγος  .ε.α.      Β.Ροζής Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Υποστράτηγος Ι.Δεβούρος ε.α Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος   Π.Ν. ε.α. Σ.Περβαινάς Πρόεδρος ΕΑΑΝ και του  Συντονιστικού
Αντιπλοίαρχος (Ε) Π.Ν.ε.α.Γρ.Γεωργακόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) Π.Α. ε.α. Σ.Καββούρης Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Αντισμήναρχος (Ρ) Π.Α.ε.α. Ι.Κρανιάς Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

Για την ακρίβεια
Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού - Αντιναύαρχος  Σπ.Περβαινάς Π.Ν. ε.α. 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   ΥΠ.  ΑΡΙΘ.  19/18



Ανάληψη καθηκόντων νέου Διοικητικού
Συμβουλίου – Κοπή Πίτας ΕΑΑΑ

Την Πέμπτη, 7 Φεβ 2019 και ώρα
18:00, στην κατάμεστη «Αίθουσα Τελε -
τών» της Λέσχης Αξιωματικών
Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ), πραγμα-
τοποιήθηκε παρουσία του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελου
Αποστολάκη, η προγραμματισμένη εκ-
δήλωση «Ανάληψης Καθηκόντων νέ-
ου Διοικητικού Συμβουλίου – Κοπή
Πίτας ΕΑΑΑ»

Στην εναρκτήρια ομιλία του,
ο Πρόεδρος της ΕΑΑΑ κ. Σπυρίδων
Καββούρης - Απτχος(Ι)ε.α. ανέφερε :

κ. Υπουργέ Εθνικής Άμυνας- κ. Βουλευτά – κ. Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας κ.
Επίτιμε Γενικέ Επιθεωρητά ΓΕΑ – κ. εκπρόσωπε του Διοικητή ΔΑΥ – κ. Διοικητά ΔΑΕ – κ. εκπρόσωπε
του Διευθυντή ΥΓ/ΓΕΕΘΑ – κ. Διοικητά της ΣΙ – κ. Διοικητά της ΣΜΥΑ – κ. Πρόεδρε του ΜΤΣ – κ.
Πρόεδρε του ΜΤΑ – κ. Γενικέ Διευθυντά ΝΙΜΤΣ – κ. Α’ Αντιπρόεδρε του ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ – κοι Πρόεδροι των Ενώσεων Αποστράτων – Επίτιμοι Πρόεδροι της ΕΑΑΑ – Διοικητικά
Συμβούλια των Ενώσεων Αποστράτων – κοι Πρόεδροι των Παραρτημάτων της ΕΑΑΑ – κ. εκπρόσωπε
της ΑΑΚΕ – κ. Πρόεδροι των Συλλόγων-Συνδέσμων, αγαπητοί προσκεκλημένοι.

Θεωρώ σκόπιμο, να αρχίσω το λιτό μου λόγο με τη ρήση του Steve Jobs: « Ο μόνος δρόμος για
να κάνεις εξαιρετική δουλειά, είναι να αγαπάς αυτό που κάνεις». Πιστεύω ότι έχει απόλυτο δίκιο,
γιατί σε κάθε θέση μπορείς πολλές φορές να απογοητευτείς, να αποτύχεις, αλλά πρέπει να ξαναπρο-
σπαθήσεις, να πηγαίνεις από τη μια αποτυχία σε κάποια άλλη χωρίς να χάνεις τον ενθουσιασμό σου.
Ας θυμηθούμε το αεροπλάνο που απογειώνεται ενάντια στον άνεμο. «Όλα τα όνειρα μας μπορούν να
γίνουν πραγματικότητα εάν έχουμε το κουράγιο να τα πείσουμε» έλεγε ο Walt Disney, γνωρίζοντας
ότι τα καλύτερα όνειρα έρχονται όταν είσαι ξύπνιος θα συμπλήρωνα εγώ.

Όλα αυτά τα έζησα στην πρώτη μου θητεία ως Πρόεδρος της ΕΑΑΑ. Θέλω πάλι να τα ζήσω και
στην δεύτερη θητεία μου, που μου την πρόσφεραν απλόχερα με την εμπιστοσύνη που μου δείξατε,
τόσο οι συνάδελφοι μου, όσο και τα μέλη της. Μόνο που ως επανεκλεγείς πρόεδρος της ΕΑΑΑ έρχομαι
να προσθέσω:

Δεν θα μετρώ τις μέρες, θα τις κάνω να αξίζουν,
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ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Α.Α.Α. 2019
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Α., 

ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ –  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ.

(Καμία αίτηση δε θα γίνεται αποδεκτή πριν ή μετά το ανωτέρω χρονικό διάστημα).
Φέτος, θα ξεκινήσει πιλοτικά και η ηλεκτρονική υποβολή Αίτησης Παραθερισμού στη

Δικτυακή Πύλη της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (Ε.Α.Α.Α.) για τον
Παραθερισμό, ακολουθώντας τις οδηγίες που θα αναρτηθούν εγκαίρως στην ιστοσελίδα
www.eaaa.gr και εισάγοντας τα παρακάτω αναγνωριστικά στοιχεία:

Κατηγορία (Τακτικό Μέλος, Ορφανικό Μέλος, Προαιρετικό Μέλος).
Επώνυμο
Βαθμός
Αριθμός Ταυτότητας ΕΑΑΑ
Αριθμός Μητρώου ( Ο Αριθμός Μητρώου που είχατε ως Αξιωματικός εν ενεργεία).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που δεν είναι καταχωρημένο κάποιο από τα παραπάνω στοιχεία

σας στη βάση δεδομένων της Ε.Α.Α.Α., η εφαρμογή δε θα μπορεί να σας ταυτοποιήσει.
Επίσης, δυνατότητα άμεσης διαδικτυακής υποβολήςαιτήσεων Παραθερισμού στην εφαρ-

μογή της Ε.Α.Α.Α. θα έχουν για φέτος πιλοτικά τα Παραρτήματα:Θεσσαλονίκης, Βόλου, Λάρισας
και Πάτρας.

Για οτιδήποτε αφορά τον Παραθερισμό της Ε.Α.Α.Α., μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 210-
3802241 ή 210-3820271 εσωτ. 5, με αποστολή Φαξ στο 210-3825393 (24ωρο) ή στο e-mail:
eaaa.paratherismos@gmail.com

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΣΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ (ΕΓΓΑΜΟΙ, ΕΓΓΑΜΟΙ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟ-
ΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ, ΧΗΡΟΙ/ΕΣ), ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΠΕΡΣΙ (2018), ΠΙ-
ΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ή ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ
ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ
ΦΕΤΟΣ.

* ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΑΝ ΠΕΡΣΙ (2018) ΣΤΗΝ 7η ΠΕΡΙΟΔΟ
(20/7-30/7) ΣΤΟ ΚΕΔΑ/ΖΟΥΜΠΕΡΙ ΟΙΚΗΜΑ/ΜΟΤΕΛ, ΔΕ ΧΡΕΩΘΗΚΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟ
ΤΟΥΣ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΙΣ 23/7/18 ΣΕ ΕΚΕΙΝΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.
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ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Ε.Α.Α.Α.)
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ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ «Η.τ.Α.»
Αγαπητοί συνάδελφοι, τα προς  δημοσίευση άρθρα σας να τηρούν τη δεοντο-

λογία που υπαγορεύεται από τις αρχές και τις αξίες που υπηρετήσαμε. Τα κείμενα
που αποστέλλονται για δημοσίευση στην «Ηχώ των Αιθέρων » θα πρέπει να πλη-
ρούν 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 1300 λέξεις, οι δε επικήδειοι να μην ξεπερνούν τις 250 λέ-
ξεις.

β. Να είναι καλώς συνταγμένα, εύληπτα, σαφή, περιεκτικά, ενδιαφέροντα, σε
ευπρεπή γλώσσα.

γ. Να μην περιέχουν προσωπικές αιχμές εναντίον συναδέλφων, ύβρεις και συ-
κοφαντίες και να μην προκαλούν αντιπαραθέσεις, οι οποίες υπονομεύουν την ενό-
τητα των μελών.

δ. Να μη στρέφονται κατά των θεσμών και των εθνικών θέσεων και να μην
έχουν κομματική χροιά.

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 ΕΑΑΑ μέχρι τις 5 εκάστου μηνός.

Τα προς δημοσίευση άρθρα εξετάζονται από συντακτική επιτροπή , η οποία ει-
σηγείται σχετικά στον Πρόεδρο-εκδότη της εφημερίδας, ο οποίος διατηρεί το δι-
καίωμα της μη δημοσίευσης, σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι όροι συνεργα-
σίας, 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 Ε.Α.Α.Α..

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.  

06/03/2019

13/03/2019.

Ιωάννης Σαμπάνης
Υπσγό (ΥΟΚ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ
ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν.Α

Για Αιμοληψία ώρες 08:00 – 9:30 και σε παιδιά άνω των 14 ετών
.Εάν το κόστος των εξετάσεων υπερβαίνει τα 100 ευρώ τότε απαιτείται
θεώρηση από τον ελεκτή ιατρό  του 251 Γ.Ν.Α .

Ασφαλισμένα μελή σε άλλο ασφαλιστικό φορέα.
Όσοι από τα μέλη είναι ασφαλισμένοι σε άλλο φορέα ( Π.Χ ΙΚΑ κ.λ.π)

πληρώνουν τις εξετάσεις στο οικονομικό του 251 Γ.Ν.Α .
Απαντήσεις ιατρικών εξετάσεων 

Η παραλαβή των ιατρικών εξετάσεων από τρίτο πρόσωπο απαιτεί
εξουσιοδότηση διότι είναι << Ιατρικό απόρρητο>>.

Απόστρατοι που κατοικούν στην περιφέρεια
Οι Απόστρατοι αυτής της κατηγορίας για να κλείσουν ραντεβού , θα

πρέπει προηγούμενος να είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό σύστημα
των ραντεβού του 251 Γ.Ν.Α , δίδοντας έστω τηλεφωνικά : βαθμό
Αποστρατείας  , ονοματεπώνυμο , ΑΜΚΑ , ΑΦΜ, διεύθυνση κατοικίας. 

ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2018 – 31/12/2018

Α. Έσοδα
Τα συνολικά έσοδα του Συνεταιρισμού είναι 75.889,96 € τα οποία προήλθαν από:
• συνδρομές των μελών (2597 Χ 24,00€ ) = 62.328,00 €
• έσοδα για τήρηση φακέλου δανείων = 1.164,00 €
• έσοδα από τόκους χορήγησης δανείων = 3.418,68 €
• έσοδα από τόκους καταθέσεων και προθεσμίας = 3.330,48 €
• έσοδα από πώληση ακινήτων ( Ιδιαίτερης Γεωλ. Υφής) = 5.500,00 €
‘Όλα τα ανωτέρω είναι εντός του σχεδιασμού των αρχικώς προϋπολογισθέντων.
Στα έσοδα προστέθηκαν και λοιπά έκτακτα κέρδη συνολικού ποσού 2.195,70€, που προήλθαν από εκκαθάριση διαγεραμμένων μελών έως 31/12/2017,

ποσού 1.248,00€ και από διαφορές συμψηφισμού υποχρεώσεων – απαιτήσεων από τα μέλη που διεγράφησαν εντός του έτους, ποσού 877,38€.
Β. Έξοδα
Τα συνολικά έξοδα του Συνεταιρισμού είναι 74910,56€ τα οποία αναλύονται σε:
61. Αμοιβές και έξοδα Τρίτων = 19.077,37 € (αφορά αμοιβές Τοπογράφων, Συμβολαιογράφων, Δικηγόρων, Λογιστών)
62. Παροχές Τρίτων = 12.594,42 € (αφορά ΔΕΗ, Τηλέφωνα – Internet, Επισκευές-Συντηρήσεις )
63. Φόροι και Τέλη = 12594,42 € (αφορά φόρο ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ τιμολογίων εξόδων, λοιποί φόροι )
64. Διάφορα έξοδα = 28515,82 € (αφορά έξοδα κίνησης ΔΣ, έξοδα ταξιδίων, έξοδα δημοσίων σχέσεων, γραφική ύλη, λοιπά διάφορα έξοδα)
65. Έξοδα προμηθειών τράπεζας = 831,50€
66. Αποσβέσεις Παγίων = 1.339,72€
Στα έξοδα προστέθηκαν και λοιπές έκτακτες ζημίες συνολικού ποσού 1.032,97€, που προήλθαν από προσαυξήσεις οφειλών προς το Δημόσιο, ποσού

307,93€ και από την μείωση του ποσοστού ιδιοκτησίας του Συνεταιρισμού στο Παραλιακό αγροτεμάχιο λόγω του κόστους των μεταβιβάσεων οικοπέδων σε
μέλη ( 3 μερίδια λιγότερα) ποσού 725,04€

Όπως διαπιστώνεται εκ των ανωτέρω τόσο τα έσοδα όσο και τα έξοδα που αφορούν κατά κύριο λόγο τις λειτουργικές δαπάνες, είναι στα όρια των αρχικώς
προϋπολογισθέντων, γεγονός που δηλώνει ότι το Δ.Σ. κινήθηκε αυστηρά στα πλαίσια των προϋπολογισθέντων και εγκριθέντων από την ΓΣ δαπανών.

Ο.Σ.ΜΟ.Σ.Α «Ο ΙΚΑΡΟΣ» Συν. Π.Ε.
ΣΟΥΤΣΟΥ 40 ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ: 090172469 www.osmosa.gr
AΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΙΚΑΡΟΥ ΑΘΗΝΑ 9-01-2019
Γ. Αποτελέσματα Χρήσης ( 1/1/-31/12/2018)
Στον λογαριασμό Γενικής Εκμετάλλευσης προκύπτουν συνολικά κέρδη 2.142,13€. Για τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος του Συνεταιρισμού

αναμορφώθηκαν δαπάνες συνολικού κόστους 2.322,62€ και προσετέθησαν στο φορολογητέο κέρδος. Έτσι το συνολικό φορολογητέο κέρδος είναι 4.464,75
€ και ο αναλογούν φόρος 1.294,78€.

Το τελικό καθαρό κέρδος μετά φόρων είναι 847,35 € όπως αυτό φαίνεται και στο Έντυπο Β6 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
Δ. Γενικές Παρατηρήσεις
Αναλυτικότερα για τον ισολογισμό της χρήσης 1/1-31/12/2018 έντυπο Β.5 παρατηρούμε τα παρακάτω:
1. Τα συνολικά έξοδα υποδομών και εγκαταστάσεων που έγιναν στην Κάρυστο εντός του έτους 2018 είναι 340.223,06 €
2. Σε εκτέλεση της απόφασης της Ετήσιας Τακτικής (ΙΙΙ Επαναληπτικής) Γενικής Συνέλευσης 25/6/2018 συστάθηκε η εταιρεία ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. με εταιρικό κεφάλαιο 7.500,00 €
3. Έχουν χορηγηθεί συνολικά 33 δάνεια σε μέλη Καρύστου με υπόλοιπο προς επιστροφή τις 31/12/2018 ποσό 286.872,95 €. Από τα δάνεια θα προστεθούν

έσοδα στον ΙΚΑΡΟ ακόμα 15.635,84 € από τους τόκους.
4. Τα μέλη του προγράμματος Καρύστου οφείλουν στις 31/12/2018 ποσό 233.350,44€ στον συνεταιρισμό, χωρίς σε αυτό το ποσό να έχει υπολογισθεί ο

τόκος του 2018.
5. Από την εκκαθάριση του μητρώου μελών του συνεταιρισμού διαπιστώθηκε συνολική οφειλή συνδρομών και εισφορών 120.214,25 € (από την απογραφή

έως 31/12/2016 = 73.340,68 , για το έτος 2017 = 23.411,99 € και για το έτος 2018 = 23.461,58 € )
6. Τα χρηματικά διαθέσιμα στις 31/12/2018 είναι: Ταμείο = 5.627,03€, Τραπεζικές Καταθέσεις= 221.941,09 € , Προθεσμιακές καταθέσεις= 300.000,00 €.
7. Οι υποχρεώσεις του συνεταιρισμού στις 31/12/2018 είναι:
Προμηθευτές = 22.974,41 €
Προκαταβολή για αγορά γραφείων = 12.000,00 € (υπόλοιπο 30.000€) συν συμβολαιογραφικά και εφορία.
Προκαταβολές μελών για αγορά οικοπέδου Καρύστου = 42.861,84 €
Φόροι – τέλη προς απόδοση = 4.789,92 €
Γενικότερα οι οικονομικές καταστάσεις αποτυπώνουν την πραγματική οικονομική θέση του συνεταιρισμού. Δεν υπάρχουν γεγονότα που να αλλοιώσουν

τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης ή και παλαιοτέρων.

Η ΤΑΜΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο.Σ.ΜΟ.Σ.Α «Ο ΙΚΑΡΟΣ» Συν. Π.Ε.

Παύλος Χρήστου Υπτχός ε.α.
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Πρόταση-Κάλεσμα-
Υπενθύμιση

Όπως είπε ο Αριστοτέλης «ουδέν πείθει όσον το παράδειγμα». 
Για τον λόγο επαναφέρουμε στη μνήμη όσων μελών τους επι-

τρέπουν οι υποχρεώσεις τους, την ανάγκη να τολμήσουν την πα-
ροχή βοήθειας στο 251 Γ.Ν.Α μέσω του εθελοντισμού.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 

Ν.Π.Δ.Δ. 
ΠΡΟΣ  : Υπουργό Εθνικής Αμύνης 
Ναύαρχο Ευ. Αποστολάκη Π.Ν. ε.α. Επίτιμο Α/ΓΕΕΘΑ

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ
Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων σας συγχαίρει για την

ανάληψη των καθηκόντων του Υπουργού Εθνικής Αμύνης , που αποτελεί τιμή για τις
Ένοπλες Δυνάμεις της Χώρας μας.

Η ανάληψη αυτής της θέσης μας γεμίζει υπερηφάνεια , γιατί ένας στρατιωτικός ανα-
λαμβάνει αυτά τα υψηλά καθήκοντα.

Είμαστε βέβαιοι ότι θα ανταποκριθείτε επάξια  στα καθήκοντά σας , επ ωφελεία των
Ενόπλων Δυνάμεων και της Πατρίδας μας.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι οι  Ενώσεις Αποστράτων θα είναι δίπλα σας. 
Σας ευχόμεθα καλή τύχη με υγεία και ευόδωση των στόχων σας. 

Εκφράζουμε την επιθυμία μας να συναντηθούμε μαζί σας για να σας εκθέσουμε τα προ-
βλήματα των Αποστράτων

Με τιμή
Αντιστράτηγος Β.Ροζής ε.α.  Πρόεδρος ΕΑΑΣ      
Υποστράτηγος Ι.Δεβούρος ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος Σπ.Περβαινάς Π.Ν. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΝ και Συντονιστικού    
Αντιπλοίαρχος (Ε) Γρ.ΓεωργακόπουλοςΠ.Ν.ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) Σ.Καββούρης Π.Α. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΑ 
Αντισμήναρχος (Ρ) Ι.Κρανιάς Π.Α.ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

Για την ακρίβεια 
Ο  Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου 

Αντιναύαρχος Σπ.Περβαινάς Π.Ν.ε.α.      

Ανακoίνωση για ενημερωτικά
ΕΦΚΑ

Κατόπιν απόφασης του ΕΦΚΑ, η εκτύπωση των ενη-
μερωτικών σημειωμάτων συντάξεων Δημοσίου του
ΕΦΚΑ για τον μήνα Ιανουάριο 2019 και μετά θα είναι
διαθέσιμη μόνο μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΕΦ-
ΚΑ (https://www.efka.gov.gr/el)

Συνα ́ντηση Αποστρ.Δομοκου ́
΄Την Τρίτη 30 Απριλίου(10΄30) θα γίνει η κα-

θιερωμένη συνάντηση αποστράτων και ενεργών
Αεροπόρων καταγομένων απ την επαρχία
Δομοκού στο καφέ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ στον Δομοκό.

Πληροφορίες Τσιμπούρης Κώστας
6941639941

Μακρυγιάννης Θανάσης 6937602867

Όταν ακούω κάποιος να λέει ότι κάτι είναι δύσκολο να γίνει,
θα τον ρωτάω: «Δύσκολο σε σύγκριση με τι ; «,

Θα είμαι ο εαυτός μου και θα λέω αυτό που αισθάνομαι απο-
βλέποντας στο καλό της Ένωσης,

Θα αφήσω τη φαντασία μου να συμπορευτεί με τη γνώση και
την εμπειρία,

Γνωρίζω ότι δεν υπάρχει ευνοϊκός άνεμος, αλλά η πλοήγηση
σε αντίξοες συνθήκες απαιτεί τη συνεργασία όλων μας,

Είναι για μένα απαράβατος όρος, ότι η ελευθερία ενός ατόμου
πρέπει να φτάνει σε ένα σημείο όπου δεν θα παραβιάζει την
ελευθερία των άλλων.

Το Δ.Σ. της ΕΑΑΑ, συνθέτοντας τις διαφορετικές απόψεις και
σε πλήρη συνεργασία με όλα ανεξαιρέτως τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
και τους ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ θα συνεχίσει να αποτελεί την αιχμή του
βέλους, προκειμένου να υπάρχει κάθε φορά, λύση των προβλη-
μάτων και των δίκαιων αιτημάτων που απασχολούν όλους τους
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ.

Παράλληλα, μαζί με τις άλλες Ενώσεις υπό το Συντονιστικό
Συμβούλιο αυτών, θα συνεχίσουμε την προσπάθεια άρσης των
αδικιών που υφίστανται όλοι οι απόστρατοι των Ενόπλων
Δυνάμεων.

Όπως άρχισα, έτσι κλείνοντας τον λόγο μου θα ήθελα να σας
αποχαιρετήσω, επισημαίνοντας ότι δεν υπόσχομαι λύσεις αλλά

άοκνη προσπάθεια για την επίλυση των προβλημάτων μας.
.Ακολούθησε ο χαιρετισμός του κ. Υπουργού και η εθιμοτυ-

πική ανταλλαγή αναμνηστικών πλακετών, εν συνεχεία η βρά-
βευση των αποχωρούντων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και
Τοπικών Συμβουλίων Παραρτημάτων της ΕΑΑΑ, ενώ η εκδή-
λωση ολοκληρώθηκε με τον αγιασμό και την καθιερωμένη Κοπή
Πίτας.

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο Αντιπρόεδρος ΕΑΑΑ κ.
Παύλος Χρήστου-Υπτχος (ΕΑ)ε.α.

Το Γρ. Δημοσίων Σχέσεων ΕΑΑΑ

Oμιλία του Ν. Βούλγαρη κατά την τελετή βράβευσης

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Αρ. Ανακ. 004/2019 Αθήνα, 7 Φεβ 2019 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 

Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου και
Γραμματέα Δ.Σ. 

Στην 5η/7 -2-2019 τακτική συνεδρίαση Δ.Σ.
της ΕΑΑΑ, εκλέχθηκαν ο Διευθύνων
Σύμβουλος και ο Γραμματέας της Ένωσης, ως
εξής: 

Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Κρανιάς
Ιωάννης-Ασμχος (Ρ)ε.α. Γραμματέας Δ.Σ. ο
κ. Καρβουνιάρης Ευστάθιος-Σγός (τΤΗ)ε.α. 

Ανάληψη καθηκόντων νέου Διοικητικού Συμβουλίου – Κοπή Πίτας ΕΑΑΑ

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ 
Αξιότιμε κύριε Αρχηγέ
Κύριε Βουλευτά
Κυρίες και Κύριοι 
Σας ευχαριστώ πολύ όλους για την τιμή που μου κάνετε.

Τελικά το 2019 είναι μια χρονιά ορόσημο για μένα μιας και με
την σημερινή μου βράβευση ολοκληρώνονται 12 χρόνια συνεχούς
παρουσίας στα κοινά : εννέα χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο του
Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ και τα τελευταία τρία χρόνια στο
Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών
Αεροπορίας

Το 2019 είναι μια χρονιά ορόσημο και για όλους τους
Αποφοίτους της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας
μιας και θα είναι η χρονιά που θα αποφοιτήσουν οι τελευταίοι της
Σχολής ΣΤΥΑ

Το 2019 είναι μια χρονιά ορόσημο για όλους τους Αποφοίτους
της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας μιας και συμ-
πληρώνονται 70 χρόνια από την ίδρυση της

Για τους δύο τελευταίους λόγους παρακαλώ θερμά κύριε
Υπουργέ, μιας και προέρχεστε από το στράτευμα, να εξετάσετε το

ενδεχόμενο αλλαγής του ονόματος της Σχολής Μονίμων
Υπαξιωματικών Αεροπορίας σε Σχολή Τεχνολόγων
Υπαξιωματικών Αεροπορίας ώστε να κρατηθεί ζωντανή μια ιστορία
70 χρονών την οποία με περισσή ευκολία ο προκάτοχός σας διέ-
γραψε. 

Ευχαριστώ πολύ το απερχόμενο Δ.Σ που ανέχτηκε την γκρίνια
μου τα τελευταία τρία χρόνια και εύχομαι στο νέο Δ.Σ καλή επιτυ-
χία.

Σας ευχαριστώ 
Νικόλαος Βούλγαρης 

Σγος ε.α 32ας σειράς ΣΤΥΑ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:
Επειδή , μετά την δημοσιοποίηση του λόγου κατά την τελετή βρά-

βευση μου, πολλοί φίλοι Συδίτες μου παραπονέθηκαν γιατί δεν έκα-
να καμία αναφορά και στην ΣΥΔ η οποία με τον ίδιο νόμο καταργή-
θηκε θα ήθελα να διευκρινίσω  τα εξής για να μην υπάρχουν παρε-
ξηγήσεις:

1) Σκοπός της αναφοράς μου στην κατάργηση της ΣΤΥΑ ήταν να
ταράξω τα «λιμνάζοντα ύδατα» και να περάσω το μήνυμα ότι ούτε

το έχουμε ξεχάσει , ούτε το έχουμε χωνέψει!
2) Αν θα ζητηθεί η μετονομασία της ΣΜΥΑ σε ΣΤΥΑ, ΣΤΑ κλπ

αυτό πρέπει να το αποφασίσουν από κοινού οι τρείς  Σύλλογοι Σ.Α.Σ
,  Σ.Α.Σ.Υ.Δ.Α  και Σ.Α.Ι.Ρ. ,αλλά πρέπει να επαναδραστηριοποιηθούν
για το θέμα άμεσα γιατί πιστεύω ότι μπορεί να έχουμε « ευνοϊκές
συγκυρίες» : Αρχηγός ΓΕΕΘΑ από την Αεροπορία , Υπουργός
Εθνικής Άμυνας από το στράτευμα!

3) Προσωπικά πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει στην ονο-
μασία της Σχολής ο όρος Τεχνολόγων οπωσδήποτε και να απαλει-
φθεί ο όρος Υπαξιωματικών για να κοπεί η όρεξη ορισμένων για
σώμα καθαρά Υπαξιωματικών! Γιατί το επόμενο βήμα να μου το θυ-
μηθείτε θα είναι αυτό! Επίσης να ζητηθεί ο βαθμός αποφοίτησης
από την τριετή πλέον Σχολή να είναι του Επισμηνία.

Απαλλαγμένος πλέον από το να λογοδοτώ σε οποιαδήποτε
Διοικητικό Συμβούλιο θέτω τον εαυτό μου στην διάθεση των δύο
Συλλόγων για να ξεκινήσουμε νέο αγώνα και υπόσχομαι να είμαι
παρών οποτεδήποτε μου ζητηθεί. Αλλά πρέπει να κάνουμε κάτι και
γρήγορα!!!!!

Φίλοι Συδίτες συγχωρέστε με για την μη αναφορά και στην κα-
τάργηση της ΣΥΔ αλλά δεν υπήρχε καμία πρόθεση!!!
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ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΕΝ.ΔΥΝ & ΣΩΜ.ΑΣΦ. ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΟΣ
19.1.2019 Σάββατο 13:00 στο ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ στην ΑΘΗΝΑ.

Ομιλία Προέδρου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ. Κ.ΠΑΠΑΔΑΚΗ Υπτχου ε.α. Προς το ακροατήριο.
• Παναγιώτατε Αρχιμανδρίτη (Ταξίαρχε ε.α. Κ.ΝΙΚΟΛΑΕ ΡΗΓΑ.)
• Αξιωτικοί Πολιτικοί μας & μέλη διάφορων συλλόγων.
• Κυρία ΙΩΑΝΝΑ ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗ & Υποψήφια βουλ. στη Β. πε-
ριφ. ΑΘΗΝΩΝ.
• Κύριε ΣΠΥΡΟ ΚΑΒΟΥΡΗ Απτχε ε.α. Πρόεδρε Ένωσης Αποστρ.
Αξ. Αεροπορίας .
• Κυρίες, Κύριοι Συνάδελφοι, Συμπατριώτες, φίλοι του
Συνδέσμου μας, Αγαπητά μέλη μας.

Το Δ.Σ του Συνδέσμου μας, εκφράζοντας & εμού τα συναι-
σθήματα όλων των μελών μας, σας καλωσορίζει και σας ευ-
χαριστεί για την τιμή που μας κάνατε να παρευρεθείτε στη ση-
μερινή μας εκδήλωση & σας εύχεται <<Χρόνια πολλά & ευτυ-
χισμένο το 2019 σε σας, τις οικογένειες σας & ολόκληρο τον
Ελληνικό λαό>>.

Με αυτή την ευκαιρία & επικαλούμενες, την φιλική μας σχέ-
ση, τα κοινά μας ιδανικά & τους αγώνες που μαζί δώσαμε για
την προκοπή της Πατρίδας μας, θα επιθυμούσα να σας υπενθυ-
μίσω, ορισμένα στοιχεία με αποκλειστικό σκοπό την δραστη-
ριοποίηση όλων μας προς ενδυνάμωση του Συνδέσμου μας.

Ο Σύνδεσμος μας  ιδρύθηκε την 24.5.1984 με σκοπό την στή-
ριξη των προσωπικών & οικογενειακών μας σχέσεων μας, τη
σφυρηλάτηση του πνεύματος μας της αδελφικής αλληλεγγύης,
τη χαλύβρωση φιλικών δεσμών, την πνευματική & πολιτιστική
εξύψωση των μελών, καθώς & την διατήρηση του
Ρουμελιώτικου πνεύματος, της επιφάνειας, υπευθυνότητας &
αφοσίωσης στα ιδεώδη του τόπου μας.  

Για τον παραπάνω σκοπό σε γενικές γραμμές, έχουν προ-
γραμματισθεί κάθε χρόνο, διάφορες εκδηλώσεις όπως: Κοπή
Βασιλόπιτας, Συνεστιάσεις, παρεμβάσεις σύμφωνα με τις δυ-
νατότητές μας, προς κάθε κατεύθυνση για την επίλυση προβλη-
μάτων των συμπατριωτών μας, κατάθεση στεφάνων κάθε χρό-
νο σε ιστορικά μέρη όπου γίνονται εκδηλώσεις όπως στο κλήμα
Δωρίδας ( 5/43 Σύνταγμα Ευζώνων ), στο χάνι της Γραβιάς
(Οδυσσέα Ανδρούτσου ), πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών
25ης Μαρτίου & 28ης Οκτωβρίου ( Ρουμελιώτης Τσολιάς ) &
σε άλλες Εθνικές εκδηλώσεις που προσκαλείται ο Σύνδεσμος
μας. Επίσης, εγένετο πανηγυρικός εορτασμός για τα 20 χρόνια

του Συνδέσμου μας από την ίδρυση του 24.5.1984, & την έκδο-
ση & δωρεάν διανομή ποιήματος στα μέλη μας, σχετικά με την
δραστηριοποίηση μας, απονομή αναμνηστικών πλακετών σε
αξέχαστα μέλη μας & προσωπικότητες του Νομού μας ( Τιμής
ΕΝΕΚΕΝ) για την προσφορά τους στο σύνδεσμο & γενικότερα.
Εδώ θέλω να τονίσω με έμφαση ότι την 27.1.2018 στην κοπή
της βασιλόπιτας του Συνδέσμου μας, τιμήσαμε με απονομή τι-
μητικών πλακετών ( αναμνηστικών ) οκτώ πρώην αρχηγούς
Ενόπλων Δυνάμεων & Σωμάτων Ασφαλείας ( Ζώντας & αεί-
μνηστους ) που κατάγονται από τον νομό Φωκίδας & ετύχαμε
της γενικής ικανοποιήσεως & συγχαρητήριων από εν Ενεργεία
και εν Αποστρατεία συναδέλφους της χώρας  μας, ως & από
εξέχουσες προσωπικότητες πολιτών που αγαπούν τους
Στρατιωτικούς και το έργο τους. Η ενέργεια αυτή ( δηλαδή η
βράβευση των ανθρώπων που ξεχώρισαν στο είδος τους ), συ-
νιστά και κατά την άποψή μου, αληθινά διδακτική προσφορά,
που ενισχύει την Εθνική μας αυτοπεποίθηση  που στις μέρες
μας είναι απολύτως αναγκαία.

Ομοίως πραγματοποιήθηκαν ομιλίες σε διάφορες εκδηλώ-
σεις από ειδικό προς τούτο ομιλητή του Δ.Σ του Συνδέσμου μας
Υποστράτηγο Υ.Γ. ε.α  Πανεπιστήμιου ( Νευρολόγο – Ψυχίατρο
) ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΕΟ με θέματα:

α. Ναρκωτικά, β.Αλτσχάιμερ στη ζωή των λαών & την πο-
ρεία της Ιστορίας, γ. Οι ψυχικές παθήσεις & η επίδραση αυτών
στη ζωή των λαών & την πορεία της ιστορίας & θα συνεχιστούν
& άλλες.

Επίσης έγιναν επισκέψεις στην ΕΑΒ.ΑΕ  ( Ελληνική
Αεροπορική Βιομηχανία, στο 201 ΚΕΦΑ ( Κέντρο Εφοδιασμού
Αεροπορίας ) ) & αρκετές εκπροσωπήσεις του Προέδρου & των
μελών του Δ.Σ σε υψηλού ενδιαφέροντος εκδηλώσεις που πάν-
τα μας καλούν.

Η επικρατούσα σήμερα κατάσταση από πλευράς ενεργών
μελών στο Σύνδεσμο μας, δεν μας επιτρέπει να είμαστε απόλυτα
ικανοποιημένοι, παρά τις ενέργειες όλων μας για να τον διατη-
ρήσουμε ζωντανό & ενεργό.

Επίσης ο Σύνδεσμος μας στερείται δικής του στέγης, έλλειψη
οικονομικών πόρων, αλλά εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι
κάποια στιγμή ίσως θα βρεθεί κάποιος πατριώτης Δωρητής ή
ευεργέτης, διότι ο σκοπός της ύπαρξής μας είναι καθαρά πα-
τριωτικός, όπως ανέφερα παραπάνω & ότι στην Ελλάδα υπάρ-
χουν ακόμα ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ που θέλουν να υπάρχουν θύλακες αν-
τιστάσεως  πολιτιστικοί .

Αλλά ας αφήσουμε τα προβλήματα & τις δυσχέρειες & ας
προσπαθήσουμε όλοι μας με τον καινούργιο χρόνο που μας ήρθε
να φτιάξουμε τη ζωή μας, τις σχέσεις μας, την κοινή συμπερι-
φορά μας, το γούστο μας, το κέφι μας, την αισθητική μας & προ-
παντός την ανθρωπιά μας με την ελπίδα να βρούμε ένα καλύ-
τερο μέλλον. Αυτό άλλωστε το νόημα έχει & η παραδοσιακή
λαϊκή ευχή << Καλή Χρονιά >>. Όλα μπορούν να γίνουν καλύ-
τερα πιστέψτε με.

Τέλος σας ευχαριστώ πολύ & πάλι για την υπομονή σας να
με ακούτε τόσα πολλά χρόνια  ως πρόεδρο του Συνδέσμου μας
& σας ενημερώνω ότι φέτος το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

• Ευλογία Πίτας από τον Παναγιότατο Αρχιμανδρίτη (
Ταξίαρχο ε.α.) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΡΗΓΑ με ψάλτη το Σμχο ε.α ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟ ΔΗΜΟΥ.

• Κόψιμο πίτας από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου ΠΑΝ. Κ.ΠΑ-
ΠΑΔΑΚΗ Υπτχο ε.α

• Φαγητό ( συνεστίαση όπως πάντοτε ) με εκλεκτά φαγητά
& ποτά

• Δημοτικοί χοροί ( Δοκιμή Επιδεξιοτήτων χορευταράδων
της Φωκίδος)  

ΚΑΛΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

Τροποποίηση Στολών
ΥΠΞΚΩΝ

ΠΟΛ.ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
1. Με αφορμή την αλλαγή θέσης των διακριτικών

των βαθμών των Υπ/ξκών του Στρατού Ξηράς, των
Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και της
Ελλ. Αστυνομίας, από τους βραχίονες στους ώμους
(μέσω επωμίδων) (περαστά γαλόνια) εκτιμώ ότι είναι
πλέον ανάγκη να γίνει και στην Πολεμική Αεροπορία η
μεταφορά των διακριτικών σ’ όλες τις Στολές, μέσω
επωμίδων.

2. Πλέον των ανωτέρω για λόγους ομοιομορφίας,
πρακτικής, συμμετρίας και κομψότητας η μεταφορά της
θ΄ αποτελέσει  πρωτοποριακή εξέλιξη και θα εναρμο-
νιστεί μ΄ αυτόν  τον τρόπο με τα άλλα όπλα.

3. Λόγοι παράδοσης και ιστορικής συνέχειας δεν
υφίστανται, δεδομένου ότι από πλευράς Π. Α έγινε η
αλλαγή των εξαιρετικών στολών Αγγλικού τύπου με
αυτές Αμερικανικού, οι οποίες μακράν απέχουν από την
καλαισθησία. 

4. Ήλθε λοιπόν η ώρα η Ηγεσία της Π.Α να προβεί
στην αλλαγή προς το καλύτερο.

Αναστάσιος Μεσσήνης
Σμήναρχος Ε.Α

Εθελοντής Πυρασφάλειας
251 ΓΝΑ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ VPN    6983504360 
ΣΤΑΘ. 210-2818307

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Σύμφωνα με πληροφορίες μας στο
ΚΕΔΑ/ΖΟΥΜΠΕΡΙ δεν υπάρχει πλέον
ΑΤΜ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, για ανάληψη
χρημάτων. 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ
ΤΟΥ Ο.Σ.Μ.Α.Α. Ο «ΙΚΑΡΟΣ»,
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΕΤΟΥ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ.
Ν.Π.Ι.Δ. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.

Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2019

Αγαπητοί Συνάδελφοι και συνοικοπεδούχοι,

Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογός μας των Οικοπεδούχων του ΟΣΜΟΣΑ ο ΙΚΑΡΟΣ περιοχής Αετού Καρύστου, θα πραγματοποιήσει την Ετή-
σια Γενική του Συνέλευση και Εκλογές ανάδειξης νέων Οργάνων Διοίκησης του Συλλόγου (7μελές Διοικητικό Συμβούλιο και 3μελή Εξελεγ-
κτική Επιτροπή) για την επόμενη τριετία, αρχικά το Σάββατο 9 Μαρτίου 2019 και σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, όπως αναμένεται, η Γ.Σ. και
οι Εκλογές θα διεξαχθούν οριστικά το Σάββατο 16 Μαρτίου 2019.

Σας περιμένουμε λοιπόν το Σάββατο 16 Μαρτίου 2019 στο Πνευματικό Κέντρο της ΕΑΑΑ (στην Χαλκοκονδύλη 5, 7ος όροφος για να συζητή-
σουμε και να λάβουμε αποφάσεις για τα θέματα που απασχολούν τους Οικοπεδούχους Μέλη μας και κυρίως για το μέλλον του ίδιου του Συλλό-
γου μας, 

Τα απερχόμενα Δ.Σ. και Ε.Ε. του Συλλόγου μας καταβάλουν προσπάθειες για να πετύχουν την ομαλή συνέχεια στην λειτουργία του Συλλόγου
μας, η οποία τα τελευταία δύο χρόνια φαίνεται να παρουσιάζει δυσκολίες, με κυριότερο πρόβλημα την διαφαινόμενη έλλειψη ενδιαφέροντος
από νέα Μέλη για υποψηφιότητες και επάνδρωση των ΔΣ και ΕΕ του Συλλόγου μας, που μετά από εικοσαετή λειτουργία χρειάζονται ανανέωση.

Ο Σύλλογός μας κατά την εικοσαετή λειτουργία του έχει προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες σε όλους τους Οικοπεδούχους του Αετού Καρύ-
στου, τους έχει ενημερώσει έγκυρα και υπεύθυνα και έχει συνεργασθεί κατά το δυνατόν με τον Συνεταιρισμό μας για να εξασφαλίζει τα συμφέ-
ροντα των Οικοπεδούχων - Μελών του. Επί πλέον, κατά την Γενική Συνέλευση του 2017 τα Μέλη του Συλλόγου ενέκριναν την μετατροπή του
Συλλόγου μας σε   «Περιβαλλοντικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Αετού Καρύστου «Ο ΙΚΑΡΟΣ», ώστε να εκπροσωπεί τον Οικισμό μας κατά τον κα-
λύτερο δυνατό τρόπο μετά την αναμενόμενη υπαγωγή του οικισμού μας στον Δήμο Καρύστου, στον οποίο θα παραδοθεί από τον ΟΣΜΟΣΑ Ο
ΙΚΑΡΟΣ. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου δεν ολοκληρώθηκε ακόμη κυρίως λόγω  της ανάγκης ανανέωσης στα όργανα
διοίκησης του Συλλόγου.

Οι δενδροφυτεύσεις των κοινοχρήστων χώρων του οικισμού μας, η επισκευή και λειτουργία του δικτύου ύδρευσης του οικισμού μας και η
επωφελής για όλους τους Οικοπεδούχους αξιοποίηση του κοινοχρήστου παραλιακού κτήματος είναι τα σοβαρά θέματα στα οποία έχει σκοπό να
δραστηριοποιηθεί ο Σύλλογος, εφ’ όσον βρεθεί τρόπος να ανανεωθεί στις εκλογές της 16-3-2019.

Περιμένουμε λοιπόν την ενεργό συμμετοχή σας στην Γενική Συνέλευση και Εκλογές του Συλλόγου μας, ώστε να μπορέσει να συνεχί-
σει την λειτουργία του, επ’ ωφελεία όλων.

Με εκτίμηση, το ΔΣ του Συλλόγου Οικοπεδούχων Αετού Καρύστου,
Γεώργιος Κάργας, Πρόεδρος

Αστέριος Ματαφτσής, Αντιπρόεδρος
Κωνσταντίνος Δελλής, Γραμματέας
Αθανάσιος Πάνος, Ταμίας,
Ελένη Λιβανίου, Μέλος,
Ηλίας Σβάρνας, Μέλος,
(μία θέση στο Δ.Σ. κενή, λόγω της απώλειας του Αχιλλέα Αυδή)

και η Ε.Ε. του Συλλόγου Οικοπεδούχων του ΟΣΜΑΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ, περιοχής Αετού Καρύστου:
> ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΟΥΝΑΛΑΚΗΣ > ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ > ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΒΑΣ
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➤ANAKOINΩΣΕΙΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Στον Δντή της Γαστρεντερολογικής και

Ψυχιατρικής κλινικής του 251 ΓΝΑ και όλο το ια-
τρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των εν λόγω
κλινικών τους ευχαριστώ από βάθους καρδιάς για
την άψογη και αποτελεσματική νοσοκομειακή πε-
ρίθαλψη του αδερφού μου.

Με άπειρες ευχαριστίες
Νίκος Θωμάς 

Σγος ε.α.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Ε.Α ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 9ης ΣΕΙΡΑΣ ΣΥΔ / Π.Α

- Πριν 57 χρόνια (1962) ξεκινήσαμε από κάθε γωνιά της πατρί-
δος μας και συναντηθήκαμε στη Σχολή Υπαξιωματικών
Διοικητικών ( Σ.Υ.Δ ) της Π.Α. Υπηρετήσαμε την Πατρίδα μας όλοι
μας, σχεδόν, πάνω από 30 χρόνια, με πίστη και αφοσίωση.

- Και το Σάββατο 26/01/2019, όπως είχε ανακοινωθεί, πραγ-
ματοποιήθηκε ή τέταρτη κατά σειρά συνάντησή μας
(1988,2005,2012,2019 ), με πολλή αγάπη, συγκίνηση, νοσταλγία,
χαρά και χιούμορ.

- Θεωρήσαμε όμως, ως πρώτιστο καθήκον και ιερή υποχρέωση,
ν’ανάψουμε δώδεκα (12) κεριά  μπροστά στα κόλλυβα και τις φω-
τογραφίες των (12) εκλιπόντων συμμαθητών μας, και να τελέσουμε
επί μνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των ψυχών αυτών.

- Είχαμε την τύχη και τη χαρά να παρευρεθούμε (18) συμμαθητές,
από τους 35 εν ζωή, προερχόμενοι από διάφορα μέρη της Πατρίδος.
Αυτοί ήσαν: Γαρεφαλάκης Ε, Γκατζιώλης Κ, Θεοφανόπουλος Ε,
Καλλιάρας Κ, Κίκος Α, Κοτρίδης Δ, Μπουκοβάλας Κ, Νταής Γ,
Πυργιανός Ι, Πολύδωρος Σ, Πάνος Α, Ρουσσάκης Ι, Τάτσης Χ,
Τόμπολης Ν, Τζιοβάνης Δ, Τζιόμαλος Χ, Χριστοδούλου Ν &
Ψωμαδάκης Μ.

-    Οι στιγμές της συνάντησης, μπροστά στο προαύλιο της εκ-
κλησίας, ήσαν συγκινητικές. Μέσα σε μια ατμόσφαιρα πλημμυρι-
σμένη από ανάμικτα συναισθήματα. Δάκρυα και εναγκαλιασμοί.
Αναμνήσεις, γεγονότα, ευτράπελα, ανασύρθηκαν από το χρονον-
τούλαπο της μνήμης.

- Η απουσία όμως, πολλών συμμαθητών ήταν αισθητή, αλλά δι-
καιολογημένη! Άλλοι λόγω υγείας, άλλοι λόγω προσωπικών προ-
βλημάτων και εκείνοι οι δώδεκα (12) που έφυγαν για πάντα από
κοντά μας.

-  Έτσι, σύμφωνα με το πρόγραμμα, τελέστηκε στον Ι.Ν Αγίου
Νικολάου Ρηγίλλης επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των
ψυχών των αείμνηστων συμμαθητών μας.

- Ήταν φυσικό να υπάρξει συγκινητική ατμόσφαιρα και να δει
κανείς και κάποια μάτια δακρυσμένα και ιδιαίτερα τη στιγμή που ο
ιερέας τους Ι.Ναού Π. Γαβριήλ, στο τέλος της δέησης, μας παρό-
τρυνε να ψάλλουμε όλοι μαζί και δυνατά το ¨Αιωνία η μνήμη ¨ ,
τρεις (3) φορές. Την σεμνή αυτή τελετή τίμησε με την παρουσία του
ο Πρόεδρος του ΣΑΣΥΔΑ Ταξχος ε.α  Γ.Ρούσσος.

- Στη συνέχεια πήγαμε στη ΛΑΕΔ, όπου, με πολύ επιμέλεια, το
προσωπικό της είχε ετοιμάσει στην αίθουσα ̈ Βυζάντιο¨ στην αρχή
καφέ και κόλλυβα (στάρι) και στη συνέχεια γεύμα.

- Στην αρχή ο υποφαινόμενος  απηύθυνε θερμό χαιρετισμό
στους παρευρισκόμενους  και τις ευχαριστίες της Επιτροπής, για
την  συμμετοχή τους, αλλά και διαβίβασε τις ευχές πολλών συμ-
μαθητών, που δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν στην συνάντηση.
Επίσης απηύθυναν σύντομο χαιρετισμό ο Πρόεδρος του ΣΑΣΥΔΑ,
ή σύζυγος του συμμαθητή μας Σουτόγλου Κ, ο οποίος, για λόγους
υγείας, δεν προσήλθε, και ο γιος  του εκλιπόντος συμμαθητή μας
Αντωνάκου Ηλία.

- Ακολούθησε το γεύμα, η κουβέντα, οι μετακινήσεις στο χώρο,
για στενότερες επαφές και συζητήσεις. Ενθουσιασμός και συγκί-
νηση διάχυτη και κυρίως όταν βλέπαμε στην οθόνη της τηλεορά-

σεως βιντεοσκοπημένα στιγμιότυπα από προηγούμενες συναντή-
σεις μας και μάλιστα πριν από 40 χρόνια, που, με πολύ επιμέλεια,
ετοίμασε ο υποφαινόμενος.

- Στη συνέχεια ο συνάδελφος Πάνος Αθ. και μέλος του
ΔΣ/ΕΑΑΑ, μας ενημέρωσε, διεξοδικά, για τα οικονομικά θέματα
που μας απασχολούν.

- Τέλος προσφέρθηκαν αναμνηστικά δώρα, μεταξύ αυτών και
ένα κομπολόι αποτελούμενο από θυρεό την Ελληνική Σημαία και
(21) χάντρες, εκ των οποίων (9) περασμένες εναλλάξ μπλε και λευ-
κές, στη συνέχεια (3) ασημένιες με τα αρχικά γράμματα της Σχολής
(Σ.Υ.Δ), και, ξανά άλλες (9) μπλε και λευκές εναλλάξ κι’εδώ περα-
σμένες. Διευκρινίζεται εδώ ότι οι (9) χάντρες (5) μπλε και (4) λευ-
κές, συμβολίζουν τις (9) γραμμές της Ελληνικής Σημαίας, οι οποίες
μας παραπέμπουν στις (9) συλλαβές του όρκου των Αγωνιστών της
Ελληνικής Επανάστασης του 1821, ̈  Ελευθερία ή Θάνατος¨. Μικρό
δώρο αλλά με πολύ μεγάλη συμβολική αξία.

-   Χαρήκαμε τις λίγες ώρες που βρεθήκαμε στη συνάντηση, μα
πάνω από όλα θυμηθήκαμε με πόνο όσους τόσο πρόωρα έφυγαν.
Θα ήταν όμως η χαρά μας πιο μεγάλη, και η συνάντησή μας πιο
όμορφη, αν ήταν σε αυτήν και αυτοί που δεν μπόρεσαν να έρθουν
αλλά και εκείνοι που έφυγαν νωρίς.

- Ευχαριστούμε θερμά την ΛΑΕΔ, για την διάθεση της αίθουσας,
την ΕΑΑΑ για την χορήγηση κονκάρδων, για την διάθεση αυτών
στους συναδέλφους, τους συμμαθητές που τίμησαν την συνάντηση,
αλλά και αυτούς, που, για διάφορους λόγους, δεν παρευρέθηκαν.

- Η συγκινησιακά φορτισμένη ημέρα και στη συνέχεια η ευχά-
ριστη, έκλεισε αργά το απόγευμα.

- Ας μας αξιώσει ο Πανάγαθος Θεός να βρεθούμε όλοι μαζί (35),
υγιείς και ευλογημένοι σε μια ακόμα συνάντηση στο μέλλον.
Αξίζει!!!

- Εύχομαι ολόψυχα η νέα χρονιά να φέρει καλύτερες ημέρες
για όλους, πολλές χαρούμενες στιγμές, αγάπη, αισιοδοξία, πρόοδο
και φώτιση στους αρμοδίους και Υπεύθυνους αυτής της χώρας.
Επίσης Καλή Χρονιά, υγεία και ευτυχία σε σας και τις οικογένειές
σας.

Αθήνα, 31/01/2019
Υπεύθυνος της Συνάντησης

Υπτχος(ο) ε.α Γεώργιος Νταής

40 χρόνια από την πρώτη ημέρα στη Σχολή Ικάρων
Μετά από τόσα χρόνια, τα συναισθήματα κατά τη συνάν-

τησή μας ήταν πολλά και περίπλοκα. Αν και οι μορφές μας
ήταν μάλλον καταπονημένες, τα περισσότερα κτήρια απου-
σίαζαν, και στους χώρους είδαμε πολλές αλλαγές, το πε-
ριβάλλον και η παρουσία μας, έφεραν μνήμες από μια αρ-
κετά μακρινή πλέον πρότερη ζωή μας, και μάλιστα της
σφριγηλής νεότητας, που την διαμόρφωσαν οι περιορισμοί,
η αυστηρή πειθαρχία, η επιμονή στο δύσκολο στόχο, αλλά
και η συντροφικότητα και το υγιές αίσθημα υπεροχής γι αυ-
τό που κάναμε, το κάτι ξεχωριστό, αυτό που δεν μπορεί να
συγκριθεί με τη συμβατική χαλαρή ζωή των φοιτητών των
άλλων πανεπιστημιακών σχολών. Μεταξύ των συναισθη-
μάτων και η υπερηφάνεια, γιατί και η τάξη μας, όπως άλ-
λωστε όλες οι άλλες, συνετέλεσαν τα μέγιστα, ώστε οι
Έλληνες να συνεχίσουν να ζουν ήσυχα, να δημιουργούν
ήσυχα, να καλοπερνάνε ήσυχα, ενίοτε να κλέβουν ήσυχα
και να νομιμοποιούν στη συνείδησή τους κάθε εκτροπή όσο
μεγάλη κι αν είναι. Εμείς είμαστε αυτοί που τους εξασφα-
λίσαμε τη βασική προϋπόθεση όλων αυτών. Την ησυχία.

Όλοι κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε τότε και μετά,
ανάλογα ο καθένας με τις δυνάμεις του και σαν ομάδα προ-
σφέραμε στην πατρίδα, δυσανάλογα με τις υλικές αμοιβές
τις οποίες κανείς δεν έβαλε σε προτεραιότητα όταν αποφά-

σισε να μπει στην σχολή. Ήταν κάτι που καταφέραμε όλοι
μαζί, ο καθένας από τη θέση του. Και νομίζω ότι τώρα αυτό
ακριβώς πρέπει να υπερισχύει από κάθε άλλη σκέψη στο
νου μας και να απομακρύνει οτιδήποτε αρνητικό, που από
την πίεση αλλά και από το χαρακτήρα μας δημιουργήθηκε
στην πορεία. 

Μέσα σ’ αυτά τα 40 χρόνια, συνέβησαν πολλά και ο κα-
θένας μας σήκωσε το φορτίο του όχι μόνο σε υπηρεσιακό,
αλλά και σε προσωπικό επίπεδο, με αρρώστιες και κάθε εί-
δους δοκιμασίες, κάποιες ακραίες που πολλούς μας έφε-
ραν στα όριά μας. Συνεχίζουμε την πορεία προσπαθώντας
πάντα για κάτι θετικότερο από το προηγούμενο, προς ωφέ-
λεια δική μας και των γύρω μας, πιστοί στη μη συμβατική
νεότητά μας που μας έφερε και μας ένωσε στη Σχολή
Ικάρων στις 25 Σεπτεμβρίου του 1978. Τα επόμενα 40 χρό-
νια προφανώς θα είναι λιγότερα. Συνεπώς όταν θα έλθει η
ώρα για την τελευταία μας μετάθεση, ας αποχωρήσουμε
αγαπώμενοι και αγαπώντες τους πάντες, έτσι όπως αρμόζει
στο ανάστημα και στο κύρος του αξιωματικού και τελικά
στον άνθρωπο που Θεϊκό χέρι κατασκεύασε.

Ευχαριστώ τους διοργανωτές που έκαναν τόσο καλή
δουλειά και τον Κώστα για τα ‘’εκπαιδευτικά’’ του αστεία.

Τον Γιώργο Δριτσάκο, για την αδελφική παρουσία του

σε δύσκολη στιγμή μου.
Όλους τους συναδέλφους κάθε ειδικότητας και προ-

έλευσης, και πρώτα τον συνάδελφο πατέρα μου, με τους
οποίους είχα την τιμή στα 25 χρόνια της πορείας μου να συ-
νεργαστώ, όσους μου έδωσαν αλλά και όσους μου πήραν,
γιατί στην πραγματικότητα και οι δεύτεροι μου έδωσαν. 

Τέλος τους συμμαθητές μου, κυρίως διότι ανέχθηκαν τα
ελαττώματά μου.

Να έχετε υγεία ψυχική και σωματική και μακροημέρευ-
ση.

Ο Θεός να αναπαύει τους 18 συμμαθητές μας που έφυ-
γαν νωρίς, να είναι μαζί μας και να σκεπάζει την Ελλάδα
μας. 

‘’Θεέ και Κύριε των δυνάμεων, και πάσης κτίσεως
Δημιουργέ,

Συ ο οποίος εξέχεας προς αναπνοάς τον αέρα  και τούτου
την δύναμιν υπό το κράτος του ανθρώπου υπέταξας  ευδό-
κησον όπως ούτος ούριος γένηται εις τα Ελληνικά πτερά,
ίνα δι αυτών μεταφέρηται ανά τον κόσμον άπαντα  η ιδική
Σου αγάπη και ειρήνη. Αμήν.’’ 

Εις το επανιδείν.
Γεώργιος Φιλιππής

Σμήναρχος ε.α.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Ε.Α ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 9ης ΣΕΙΡΑΣ ΣΥΔ / Π.Α

«Στην Εξορία, Ερζουρούμ
– Άσκαλε 1943» προβολή

ιστορικού ντοκιμαντέρ

Οι τρεις Ενώσεις τις Ενώσεις Αποστράτων
Αξιωματικών (Στρατού, Ναυτικού και
Αεροπορίας) σε συνεργασία  του Ελληνικό
Ίδρωμα Ιστορικών Μελετών (ΙΔΙΣΜΕ) τη
Τετάρτη 3 Απριλίου 2019 και ώρα 11:30 π.μ.
Θα πραγματοποιήσουν τη προβολή του ιστορι-
κού ντοκιμαντέρ «Στην Εξορία Ερζουρούμ-
Άσκαλε 1943» στο αμφιθέατρο «Ιωάννης
Καποδίστριας» του Πολεμικού Μουσείου.

Το Νοέμβριο του 1942 η Τουρκία επιβάλλει
έναν κεφαλικό φόρο (Βαρλίκι) σε βάρος του μη
μουσουλμανικού πληθυσμού της και όσοι δεν
κατάφεραν να τον πληρώσουν οδηγήθηκαν στα
εργατικά τάγματα στην ενδοχώρα της Τουρκίας
(Ερζουρούμ). Το ντοκιμαντέρ αυτό περιγράφει
την εμπειρία του Ρωμιού Κ. Κιουρκτσόγλου στα
εργατικά τάγματα μέσα από το ημερολόγιό του.
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➤ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Κες & Κοι Συνάδελφοι:

Όπως είναι γνωστό με την υπ’ αριθμ. 17028510092 (ΦΕΚ.5503/07-12-18) κοινή απόφαση υπουρ-
γών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Οικονομικών στις
21/12/2018, μας έχει καταβληθεί εφάπαξ χρηματικό ποσό, από 01/08/2012-30/06/2016, μήνες
47, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 15 του Ν.4575/2018.

Λαμβάνοντας υπόψη μας σχετικές πληροφορίες από αρμόδιους φορείς του ΕΦΚΑ (ΓΛΚ) και τους
προβληματισμούς σας για το ύψος του ποσού των αναδρομικών που σας καταβλήθηκε, θεωρήσαμε
σκόπιμο να σας ενημερώσουμε για τον τρόπο υπολογισμού αυτού του ποσού, παραθέτοντας ενδει-
κτικά τρία παραδείγματα, έχοντας υπόψη μας και τα ενημερωτικά σημειώματα του ΕΦΚΑ (ΓΛΚ),
σύνταξης μηνών Ιουλίου 2012 και Ιουνίου 2016 συν του ΜΤΑ για μερίσματα και ΕΚΟΕΜΑ ΙΟΥΝΙΟΥ
2016.

Παράδειγμα Α:
1) Από 01/08/2012-31/12/2012: μήνες 5 
Βασική Σύνταξη 2.259,00€ 2123,10€
Μείωση Σύνταξης ν.4024/2011 -180,17€ -154,90€
Μείωση Σύνταξης ν.4051/2012 -74,48€ -62,35€
Μείωση Σύνταξης ν.4093/2012 0€ 0€
Παρακράτηση Ε.Α.Σ ν.3865/2010 -158,13€ -148,62€ 
Υπόλοιπο 1846,22€ 1757,23€

1846,22€-1757,23€=88,99€ επί 5 = 444,95€-14,46€ (περιθ. 3,25%)= 430,49€ προ ΦΕ

2) Από 01/01/2013-31/12/2015: μήνες 36

Βασική Σύνταξη 2.259,00€ 2123,10€
Μείωση Σύνταξης ν.4024/2011 -180,17€ -154,90€
Μείωση Σύνταξης ν.4051/2012 -74,48€ -62,35€
Μείωση Σύνταξης ν.4093/2012 -276,93€ -229,81€
Παρακράτηση Ε.Α.Σ ν.3865/2010 -158,13€ -148,62€
Υπόλοιπο 1569,29€ 1527,42€

1569,29€-1527,42€=41,87€ επί 36= 1507,32€-60,29€ (περιθ. 4%) =1447,03€ προ ΦΕ

3) Από 01/01/2016-30/06/2016: μήνες 6
Σημ: Το μηνιαίο υπόλοιπο ποσό παραμένει το ίδιο ήτοι:
41,87€ επί 6 μήνες= 251,22€-15,07€ (περιθ.6%) = 236,15€ προ ΦΕ

Συνολικό ποσό προ ΦΕ: 430,49€+ 1447,03€+ 236,13€ =2113,67€ -422,73€ (ΦΕ 20%)= 1690,94€
(πληρωτέο ποσό)

Πληροφορίες για τον τρόπο υπολογισμού των μειώσεων

1) Η μείωση του ν.4024/2011 είναι 20% επί του ποσού που προκύπτει αφού από το ποσό της βασικής
σύνταξης αφαιρέσουμε το ποσό της παρακράτησης Ε.Α.Σ συν το ποσό των 1200 €.
Πχ. 2259,00€-158,13€-1200€= 980,17€ επί 20%= 180,17€

Σημ: Σε περίπτωση που δεν είχαμε συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας μας και δεν είχαμε απο-
στρατευτεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία, το ύψος της μείωσης είναι 40% και επιπλέον αφαιρούμε
το ποσό των 1000€ αντί των 1200€.

2) Η μείωση του ν.4051/2012 είναι 12% επί του ποσού που προκύπτει αφού από το ποσό της βασικής
σύνταξης αφαιρέσουμε το ποσό της μείωσης του ν.4024/2011, συν το ποσό της παρακράτησης της
Ε.Α.Σ συν 1300€.

Πχ. 2259,00€-180,17€-158,13€-1300€= 620,70€ επί 12%= 74,48€

3) Η μείωση του ν.4093/2012, από 01/01/2013, είναι 5% ή 10% ή 15% ή 20% ανάλογα με το ποσό
που προκύπτει αφού από το ποσό της βασικής σύνταξης αφαιρέσουμε το ποσό τη μείωσης του
ν.4024/2011 συν το ποσό της μείωσης του ν.4051/2012, συν το ποσό της παρακράτησης Ε.Α.Σ και
προσθέσουμε το ποσό του μερίσματος και του ΕΚΟΕΜΑ πχ. 2259,00€-180,17€-74,48€ -158,13€
= 1846,22€+249,60€+64,00€= 2159,82€ οπότε η μείωση ανέρχεται σε ποσοστό 15% ήτοι
1846,22€ επί 15%= 276,93€

Σημ: Για τον προσδιορισμό του ύψους του ποσοστού της μείωσης λαμβάνουμε υπόψη μας ότι για
ποσό:

α) μέχρι 1000,00€ 0%
β) από 1000,01-1500,00€ 5% και το ποσό μετά την μείωση να μην είναι κάτω των 1000,01€
γ) από 1500,01-2000,00€ 10% και το ποσό μετά την μείωση να μην είναι κάτω των 1425,01€
δ) από 2000,01-3000,00€ 15% και το ποσό μετά την μείωση να μην είναι κάτω των 1800,01€
ε) από 3000,01€ και άνω 20% και το ποσό μετά την μείωση να μην είναι κάτω των 2500,01€

4) Η παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων (Ε.Α.Σ) είναι αποτέλεσμα του ποσού
της βασικής σύνταξης και του αναλογούντα ποσοστού ήτοι:

Για συντάξεις μέχρι 1400,00€: 0%
Για συντάξεις από 1400,01-1700,00€: 3%
Για συντάξεις από 1700,01-2000,00€: 6%
Για συντάξεις από 2000,01-2300,00€: 7%
Για συντάξεις από 2300,01-2600,00€: 9%
Για συντάξεις από 2600,01-2900,00€: 10%
Για συντάξεις από 2900,01-3200,00€: 12%
Για συντάξεις από 3200,01-3500,00€: 13%
Για συντάξεις από 3500,01€  και άνω: 14%

Για όσους δεν είχαν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους και δεν είχαν αποστρατευτεί αυτε-
πάγγελτα από την υπηρεσία παρακρατείται επιπλέον Ε.Α.Σ αφού πρώτα από το ποσό της βασικής
σύνταξης αφαιρεθεί η προηγούμενη, παρακράτηση, κατά ποσοστό:

6% για ποσό βασικής σύνταξης από 1700,01-2300€
8% για ποσό βασικής σύνταξης από 2300,01-2900€
10% για ποσό βασικής σύνταξης από 2900,01€ και άνω

Για την πρώτη κατηγορία το πόσο της σύνταξης μετά των επιπλέον παρακράτηση δεν μπορεί να
υπολείπεται των 1700,00 €.

Παράδειγμα Β

1) Από 01/08/2012-31/12/2012: μήνες 5
Βασική Σύνταξη 2.154,80€ 2031,82€
Μείωση Σύνταξης ν.4024/2011 -160,79€ -137,92€
Μείωση Σύνταξης ν.4051/2012 -65,18€ -54,20€
Μείωση Σύνταξης ν.4093/2012 0€ 0€
Παρακρατήσεις ΕΑΣ ν.3865/2010 -150,83€ -142,83€
Υπόλοιπο 1778,00€ 1697,47€

1778,00€-1697,47€=80,53€ επί 5 =402,65€-13,09€ (περιθ.3,25%)
=389,56€ προ ΦΕ

2) Από 01/01/2013-31/12/2015: μήνες 36
Βασική Σύνταξη 2.154,80€ 2031,82€
Μείωση Σύνταξης ν.4024/2011 -160,79€ -137,92€
Μείωση Σύνταξης ν.4051/2012 -65,20€ -54,20€
Μείωση Σύνταξης ν.4093/2012 -245,50€ -175,70€
Παρακρατήσεις ΕΑΣ ν.3865/2010 -150,83€ -142,83€
Υπόλοιπο 1532,48€ 1521,17€

1532,48-1521,17=11,31 επί 36 μήνες= 407,16-16,22(περ.4%)= 390,87€ προ ΦΕ

3) Από 01/01/2016-30/06/2016: μήνες 6

11,31€ επί 6 μήνες=67,89€-4,07€(περ.6%)= 63,79€ προ ΦΕ (20%)
Συνολικό ποσό προ ΦΕ 389,56€ + 390,87€ + 63,79€ = 844,22€ -168,84€ (ΦΕ 20%)= 675,38€
(πληρωτέο ποσό)

Παράδειγμα Γ

Από 01/08/2012-31/12/2012: μήνες 5
1) 
Βασική Σύνταξη 1450,72€ 1390,40€
Μείωση Σύνταξης ν.4024/2011 -162,87€ -156,16€
Μείωση Σύνταξης ν.4051/2012 0€ 0€
Μείωση Σύνταξης ν.4093/2012 0€ 0€
Παρακρατήσεις ΕΑΣ ν.3865/2010 -43,52€ 0€
Υπόλοιπο 1244,33€ 1234,24€

1244,33€ - 1234,24€ = 10,09€ επί 5 = 50,45€-1,64€ (περιθ.3,25%) = 48,81€

2)
Βασική Σύνταξη 1450,72€ 1390,40€
Μείωση Σύνταξης ν.4024/2011 -162,87€ -156,16€
Μείωση Σύνταξης ν.4051/2012 0€ 0€
Μείωση Σύνταξης ν.4093/2012 -62,22€ -61,40€
Παρακρατήσεις ΕΑΣ ν.3865/2010 -43,52€ 0€
Υπόλοιπο 1182,11€ 1172,53€

1182,11€-1172,53€= 9,58€ επί 36= 344,88€-11,80€ (περιθ.4%)= 331,08€

3) Από 01/01/2016-30/06/2016: μήνες 6

9,58€ επί 6 = 57,48€-3,45€ (περιθ.6%)= 54,03€ 
Συνολικό ποσό προ ΦΕ 48,81€+331,08€+54,03€= 433,92€-86,78€ (ΦΕ 20%)= 347,14€

Όπως προκύπτει το ύψος των αναδρομικών από 01/08/2012-30/06/2016 επηρεάζεται από τις αυ-
ξήσεις των μειώσεων των ν.4024/2011, 4051/2012, 4093/2012 κατά κύριο λόγο, της παρακρά-
τησης Ε.Α.Σ, της κράτησης περίθαλψης καθώς και της κράτησης ΦΕ. 

Σε όσους καταβάλλεται σύνταξη ή μέρισμα και από οποιαδήποτε άλλη πηγή τα αναδρομικά μει-
ώνονται πιο πολύ.

Συμπληρωματικά και αφού λάβαμε υπόψη μας σχετικές πληροφορίες, πρόσφατα, από αρμόδιους
φορείς του ΕΦΚΑ (ΓΛΚ) σας επισημαίνουμε ότι:
α. Το ύψος των αναδρομικών επηρεάζεται περισσότερο σε όσους έπεσαν στην περίπτωση της αλ-
λαγής κλίμακας για τις μειώσεις του ν.4093/2012 και της παρακράτησης Ε.Α.Σ και
β. Θα επανυπολογιστούν τα αναδρομικά για όσους κατά το χρονικό διάστημα από 01/08/2012-
30/06/2016 έτυχαν μεταβολές που επηρεάζουν το ύψος των αναδρομικών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στους Σμχους ε.α. Αθ. Πάνο στο τηλ.
6983506600 και Δημ. Κοντοβά στο τηλ. 6983500618.

Ενημέρωση για αναδρομικά
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➤ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Κες και Κοι Συνάδελφοι,

Σας πληροφορούμε ότι αρμόδιος υπάλληλος του ΕΦΚΑ (ΓΛΚ) μας είχε ενημερώσει ότι μέχρι
το τέλος του μήνα Ιανουαρίου 2019 θα επανυπολογιστούν τα ποσά των αναδρομικών που μας
έχουν καταβληθεί στις 21/12/2018 και τελούμε εν αναμονή επανυπολογισμού. 

Η Ε.Α.Α.Α. σε συνεργασία με το Νομικό Σύμβουλο της και τους σχετικούς αρμοδίους φορείς
έχει προβεί στην έκδοση σχετικών αιτήσεων ως τα κατωτέρω υποδείγματα, προκειμένου να
υποβληθούν στον ΕΦΚΑ (ΓΛΚ) αντίστοιχα από τους ενδιαφερόμενους ύψος των αναδρομικών
(μηδενικά - μειωμένα) και την έκδοση - αποστολή πράξης αναπροσαρμογής της σύνταξής μας:

(ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΠΟΣΑ)

ΠΡΟΣ

ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΦΚΑ (ΓΛΚ)

ΑΙΤΗΣΗ

Του……………………………………………………………………………………… του…………………
…….  Στρατιωτικού Συνταξιούχου ΑΜΣ …………………………………….. Κατοίκου …………………
………………………. Οδός …………………………………………. Τ.Κ …………… ΑΦΜ: …………………
……………………………… ΤΗΛ ………………………………………..................

Σύμφωνα με τις υπ’ αρ.2192/2014 και 2287-2288/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του
Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκαν  αντισυνταγματικές και ανίσχυρες οι σχετικές διατάξεις
των Ν.  4093/2012 και 4051/2012, αντίστοιχα και ως εκ τούτου παράνομες οι περικοπές των
κυρίων συντάξεων και του μερίσματος του ΜΤΑ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.4575/2018 προβλέπεται η    καταβολή
εφάπαξ χρηματικού ποσού στους συνταξιούχους των κατηγοριών προσωπικού των άρθρων
10 έως 14, μεταξύ των oποίων και των συνταξιούχων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων
και Σωμάτων Ασφαλείας , ενώ ακολούθως  με την υπ’ αρ. 170285/0092/05.12.2018 ΚΥΑ των
υπουργών Εργασίας , Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Οικονομικών ορίστηκε ότι το χρηματικό ποσό
που απορρέει από διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν.4575/2018 για τους συνταξιούχους
των κατηγοριών προσωπικού των άρθρων 10 έως και 14 του ανωτέρω Νόμου καταβάλλεται
εφάπαξ.

Παρά ταύτα, καίτοι εμπίπτω, ως στρατιωτικός συνταξιούχος στην κατηγορία προσωπικού
των άρθρων 10 έως 14 του Ν4575/2018 , αναίτια και αδικαιολόγητα μου χορηγήθηκε μικρότερο
ποσό και ειδικότερα από  το προβλεπόμενο χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ
της μηνιαίας σύνταξης που δικαιούμαι να λάβω εάν δεν είχαν μεσολαβήσει  οι διατάξεις των
Ν.3865/2010, 4024/2011, 4051/2012 και περαιτέρω  του Ν.4093/2012 και αυτής που πράγματι
μου καταβλήθηκε κατ’ εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων Ν. 4575/2012 και συγκεκριμένα από
01/08/2012 μέχρι 30/06/2016 ήτοι 47 μηνών, και επίσης  δεν μου χορηγήθηκε και το δικαιού-
μενο ποσό από 01/07/2016 μέχρι 31/12/2018, ήτοι 30 μηνών επιπλέον, σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 2195/2014 απόφ

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

Να γίνει δέκτη η αίτηση μου.

Να μου καταβληθεί το δικαιούμενο υπόλοιπο  χρηματικό ποσό , που προκύπτει κατ’
εφαρμογή των ανωτέρω  διατάξεων και αποφάσεων του ΣτΕ.

Αθήνα  ….. / ..… / 2019

Ο ΑΙΤΩΝ

( ΓΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΑ ΠΟΣΑ)

ΠΡΟΣ

ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΦΚΑ (ΓΛΚ)

ΑΙΤΗΣΗ

Του……………………………………………………………………………………… του …………………
…….  Στρατιωτικού Συνταξιούχου ΑΜΣ …………………………………….. Κατοίκου …………………
………………………. Οδός …………………………………………. Τ.Κ …………… ΑΦΜ …………………
……………………………… ΤΗΛ ………………………………………..................

Σύμφωνα με τις υπ’ αρ.2287 - 2288/2015 και 2192/2014 αποφάσεις της Ολομέλειας του
Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκαν  αντισυνταγματικές και ανίσχυρες οι σχετικές διατάξεις
των Ν.  4051/2012 και 4093/2012 και ως εκ τούτου παράνομες οι περικοπές των κυρίων συν-
τάξεων και του μερίσματος του ΜΤΑ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.4575/2018 προβλέπεται η    καταβολή εφά-
παξ χρηματικού ποσού στους συνταξιούχους των κατηγοριών προσωπικού των άρθρων 10
έως 14, μεταξύ των oποίων και των συνταξιούχων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και
Σωμάτων Ασφαλείας , ενώ ακολούθως με την υπ’ αρ. 170285/0092/05.12.2018 ΚΥΑ των
υπουργών Εργασίας , Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Οικονομικών ορίστηκε ότι το χρηματικό ποσό
που απορρέει από διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν.4575/2018 για τους συνταξιούχους
των κατηγοριών προσωπικού των άρθρων 10 έως και 14 του ανωτέρω Νόμου καταβάλλεται
εφάπαξ.

Παρά ταύτα , καίτοι εμπίπτω, ως στρατιωτικός συνταξιούχος στην κατηγορία προσωπικού
των άρθρων 10 έως 14 του Ν4575/2018 , αναίτια και παράνομα δεν μου χορηγήθηκε ουδέν
ποσό και ειδικότερα το προβλεπόμενο χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ  της
μηνιαίας σύνταξης που δικαιούμαι να λάβω εάν δεν είχαν μεσολαβήσει  οι μισθολογικές δια-
τάξεις των Ν.3865/2010, 4024/2011, 4051/2012 και περαιτέρω  του Ν.4093/2012 κατ’ εφαρ-
μογή των εν λόγω διατάξεων και συγκεκριμένα από 01/08/2012 μέχρι 31/12/2018 ήτοι 77
Μηνών. 

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

Να γίνει δέκτη η αίτηση μου.

Να μου καταβληθεί το δικαιούμενο χρηματικό ποσό που απορρέει από τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4575/2018

Αθήνα ..… / ..… / 2019

Ο ΑΙΤΩΝ

Nέες αιτήσεις

Διεκδικήσεις Μειώσεων Σύνταξης
Ενημερώνουμε τα Μέλη ότι::
Α. Οι μειώσεις των ν.4051/2012 και 4093/2012 που επιβλήθη-

καν στις συντάξεις μας και το μέρισμα μας, κρίθηκαν αντισυνταγμα-
τικές δυνάμει των υπ’ αριθμ. 2192/2014, 2287-2288/2015 αποφά-
σεων του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) και

Β. Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 244/2017 αποφάσεως της Ολομέλειας
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κρίθηκε αντισυνταγματική για τους συν-
ταξιούχους του δημοσίου τομέα και η Εισφορά Αλληλεγγύης
Συνταξιούχων (ΕΑΣ).

Φρονούμε ότι οι αποφάσεις αυτές δεν θα έχουν αυτόματη ισχύ
για τα μέλη μας, αλλά μόνον για όσους διεκδικήσουν με αγωγή στα
αρμόδια δικαστήρια, τις απώλειες που υπέστησαν από την εφαρμογή
των πιο πάνω νόμων, αναδρομικά και έντοκα.

Σε συνεδριάσεις του ΔΣ/Ε.Α.Α.Α. , προσήλθαν δικηγόροι και γρα-
φεία και ενημέρωσαν σχετικά με το ζήτημα της διεκδίκησης των πα-
ράνομων μειώσεων και κρατήσεων καθώς και τη διαδικασία που
απαιτείται ως προς τούτο.

Ως εκ τούτου κρίναμε σκόπιμο να σας γνωστοποιήσουμε μέσω
του site και της «ΗτΑ» τα ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις, τα τη-

λέφωνα και περιληπτικά τις προσφορές των εν λόγω δικηγορικών
γραφείων καθώς και  το κόστος των αγωγών. 

Ήτοι: 
1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Μαυρομματαίων 18 Τηλ. 2108232117, 6973396878
Κόστος: 40€ για το σύνολο των αγωγών και 5%+ΦΠΑ επί του

συνολικού ποσού που θα δικαιωθείτε.
2. ΔΑΜΟΥΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σπυρ.Τρικούπη 56-58 Τηλ. 2108252072, 6944227559
Κόστος: 40€ για την αγωγή Εισφοράς Αλληλεγγύης

Συνταξιούχων μόνο και 5%+ΦΠΑ επί του συνολικού ποσού που θα
δικαιωθείτε.

3. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ 
Στουρνάρη 32 Τηλ. 2105241943, 2105226613, 2105227163
Κόστος: 30€ για κάθε αγωγή και 0€ επί του συνολικού ποσού

που θα δικαιωθείτε.
4. ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
Ακαδημίας 57, Τηλ. 2103610195, 2103610573

Κόστος: 40€ για το σύνολο των αγωγών και 5%+ΦΠΑ επί του
συνολικού ποσού που θα δικαιωθείτε.

Να επισημανθεί όμως ότι η ανωτέρω γνωστοποίηση δεν έχει
σκοπό να τους προτείνει για σχετική συνεργασία και εννοείται ότι
κάθε μέλος της ΕΑΑΑ μπορεί να επιλέξει οποιοδήποτε δικηγόρο
της αρεσκείας του.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος που θα προσφύγει σε αγωγή διεκδικεί
συνολικά ποσά από τις μειώσεις των ν.4051/2012 και 4093/2012
της κύριας σύνταξης και της κράτησης του μερίσματος ΜΤΑ, δώρα
Χριστουγέννων / Πάσχα και επιδόματα αδείας καθώς και της παρα-
κράτησης Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ).

Συμπληρωματικά σας επισημαίνουμε ότι πέρα των άλλων απα-
ραίτητων δικαιολογητικών, που θα σας ζητήσει ο δικηγόρος που θα
επιλέξετε, να του προσκομίσετε και τυχόν σχετικές αιτήσεις που
έχετε υποβάλλει προς ΓΛΚ-ΕΦΚΑ ή και ενστάσεις προς το ελεγκτικό
συνέδριο μέσω του ΓΛΚ ή ονομαστική απόφαση του ελεγκτικού συ-
νεδρίου κλπ.

Για τυχόν περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε
σε δικηγόρο της αρεσκείας σας. 
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➤ANAKOINΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Α.Α.Α. 2019
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Α., 

ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ –  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ.

ΕΑΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΨΕΥΔΗ ΣΤΟΙ-
ΧΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕ-
ΡΑ ΜΟΡΙΑ, ΘΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟ ΤΗΣ
Ε.Α.Α.Α. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΟΚΤΩ (8) ΕΤΗ.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΑ ΤΥΧΑΙΟΙ ΕΛΕΓ-
ΧΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Α., ΖΗΤΩΝΤΑΣ
ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ, ΟΠΟΥ
ΚΡΙΘΕΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ
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 (μετά από τον τελευταίο αναπληρωματικό), με την
προϋπόθεση ότι υπάρχουν κενές θέσεις. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ
Η υποβολή των αιτήσεων Παραθερισμού θα γίνεται τόσο στην

Ε.Α.Α.Α. στην Αθήνα Χαλκοκονδύλη 5, στον 7ο όροφο (09:00-
13:30), όσο και στα Παραρτήματά της από τους δικαιούχους με την
υποχρεωτική επίδειξη της ταυτότητας Ε.Α.Α.Α. ή από τους εκπρο-
σώπους τους με εξουσιοδότηση από το δικαιούχο.

Για τα μέλη που αδυνατούν να υποβάλλουν την αίτησή τους, λόγω
ασθένειας ή απομακρυσμένου τόπου διαμονής, μπορούν να την απο-
στείλουν με συστημένη επιστολή και συνημμένο φωτοαντίγραφο
της ταυτότητoς Ε.Α.Α.Α. που κατέχουν και τα απαιτούμενα για κάθε
περίπτωση δικαιολογητικά. 

Αιτήσεις που θα υποβάλλονται χωρίς την επίδειξη της ταυτό-
τητος του δικαιούχου ή εξουσιοδότησης από τους εκπροσώπους
ή θα αποστέλλονται συστημένες χωρίς φωτοτυπία ταυτότητας
Ε.Α.Α.Α. ή μέσω fax ή μέσω email, δε θα γίνονται δεκτές.

2.Η τελική ημέρα υποβολής των αιτήσεων Παραθερισμού είναι
η Παρασκευή 29 Μαρτίου. Τα Παραρτήματα της Ε.Α.Α.Α., οφείλουν
με δική τους μέριμνανα στείλουν τις αιτήσεις Παραθερισμού, το αρ-
γότερο έως την 2η Απριλίου 2019 στην Ε.Α.Α.Α., για την έγκαιρη
καταχώρηση τους και ακολούθως τη δημοσίευση των αποτελεσμά-
των του Παραθερισμού στην ιστοσελίδα www.eaaa.gr και στην εφη-
μερίδα Η.τ.Α.. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αιτήσεως Παραθερισμού
θα συμπληρώνεται από την Ε.Α.Α.Α., εκτός των διαδικτυακών αιτή-
σεων που θα παίρνουν αυτόματα ενιαίο αριθμό πρωτοκόλλου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ
Στοιχεία δικαιούχου
Αρ. Ταυτότητας Ε.Α.Α.Α.
Βαθμός ε.α.
Ονοματεπώνυμο
Τηλέφωνα (οικίας-κινητά)
Επίσης, είναι υποχρεωτική η αναγραφή του αριθμού μητρώου

(ΑΜΑ) που κατείχατε ως εν ενεργεία αξιωματικός καθώς και της
σχολής αποφοίτησης ή άλλου τρόπου εισόδου στην Π.Α..

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να δηλώσει επιθυμία πα-
ραθερισμού από μία (1) Υποχρεωτικά έως δύο (2) περιόδους, σε
ένα (1) μόνο θέρετρο. Στο πρόγραμμα Παραθερισμού καταχωρούνται
οιεπιθυμίες και εξάγεται ένα (1) αποτέλεσμα, ανάλογα με τον αριθ-
μό μορίων που συγκεντρώνει το κάθε μέλος.

Η επιλογή του θερέτρου θα γίνεται στην αίτηση Παραθερισμού,
αφού επιλέξετε ένα (1) από τα ΚΕΔΑ, σημειώνοντας Χ μέσα στο
πλαίσιο της παρ. 1 της αίτησης Παραθερισμού.

Ειδικές Κατηγορίες
Πολύτεκνες Οικογένειες
Μονογονεϊκές Οικογένειες
Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.)

Σημείωση: Σύμφωνα με τον ΚΠΑ Δ-85/ΜΑΡ12, οι δικαιούχοι
των ανωτέρω ειδικών κατηγοριών παραθερίζουν κατ’ εξαίρεση
το ένα έτος, αλλά δε δύναται να παραθερίσουν τα επόμενα δύο
(2) έτη.

Οικογενειακή Κατάσταση
Έγγαμος/η
Άγαμος/η
Διαζευγμένος/η
Χήρος/α

Αναγραφή προστατευόμενων τέκνων, με ημερομηνία γέννησης
μετά την 1-1-1994 (εάν έχει) ή Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ)
ανεξαρτήτου ηλικίας, εφόσον αποτελούν προστατευόμενα μέλη
του δικαιούχου. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΣΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ (ΕΓΓΑΜΟΙ,
ΕΓΓΑΜΟΙ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ,
ΧΗΡΟΙ/ΕΣ), ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΠΕΡΣΙ (2018), ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ-
ΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ή ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑ-

ΣΗ, ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΦΕΤΟΣ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
1.Σύμφωνα με απόφαση 25/11-7-2016 (θέμα 3ο) Δ.Σ./Ε.Α.Α.Α.,

οι δικαιούχοι που παραθέρισαν τα προηγούμενα έτη ή θα παραθερί-
σουν έστω και μία φορά στο Α/Α ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ σε οποιαδήποτε από
τις περιόδους (1-20), δε δύναται να παραθερίσουν ξανά στο συγκε-
κριμένο θέρετρο, δηλαδή δεν έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης
σε αυτό, και εάν υποβάλλουν αίτηση, αυτόματα ΘΑ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ
χωρίς περαιτέρω ενημέρωση του δικαιούχου.

2.Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση της θέσεως παραθερισμού
από δικαιούχο σε άλλο μέλος της Ε.Α.Α.Α., έστω και αν αυτό είναι
αναπληρωματικό στην ίδια περίοδο. (Τα θέρετρα θα ελέγχουν την
ταυτοπροσωπία των παραθεριστών). Στην περίπτωση που διαπι-
στωθεί παραχώρηση της θέσεως παραθερισμού από δικαιούχο
σε άλλο μέλος της Ε.Α.Α.Α. τότε τα δύο μέλη (παραχωρών και πα-
ραλαμβάνων) δε θα δύνανται να υποβάλλουν αίτηση παραθερι-
σμού στα επόμενα οκτώ (8) έτη.

3.Απαγορεύονται οι αμοιβαίες αλλαγές δικαιούχων που πα-
ραθερίζουν σε διαφορετικές περιόδους.

4.Απαγορεύεται ο παραθερισμός ατόμων, τα οποία δεν ανή-
κουν στην οικογένεια του δικαιούχου. 

5.Σε περίπτωση που αμφότεροι οι σύζυγοι είναι απόστρατοι Αξκοι
και δικαιούχοι παραθερισμού, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν
και οι δύο, ωστόσο μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων, επιλέ-
γουν ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση του δικαιώματος παρα-
θερισμού, με παράλληλη παραίτηση του άλλου μέσω υπεύθυνης
δήλωσης. 

6.Σε περίπτωση ορφανικών μελών, το δικαίωμα παραχωρείται
σε ένα μέλος της οικογένειας και δεν πολλαπλασιάζεται στα μέλη
στα οποία ενδεχομένως επιμερίζεται το μέρισμα. Το δικαίωμα παρα-
θερισμού εκλιπόντος μεταβιβάζεται στο/η χήρο/α ή σε ένα από τα τέ-
κνα που λαμβάνουν μέρισμα (δηλαδή είναι ορφανικά μέλη). Το δι-
καίωμα αυτό θα διαπιστώνεται από τις νέες ταυτότητες και συγκεκρι-
μένα θα το λαμβάνει όποιο μέλος κατέχει και το δικαίωμα ψήφου.

7.Για το παραθεριστικό έτος 2019, διατίθεται εφόσον υπάρχει
δυνατότητα, ένα (1) υπηρεσιακό Α/Φ για μεταφορά παραθεριστών
στα ΚΕΔΑ/Ρόδου και Α/Απ Σαντορίνης κάθε Τρίτη με περιορισμό
θέσεων για την ΕΑΑΑ σε δεκαπέντε (15) θέσεις. Αντίστοιχα κάθε
δεύτερη Πέμπτη για το ΚΕΔΑ/Τυμπακίου διατίθενται εικοσιοκτώ
(28) θέσεις.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1. Άγαμος/η & Διαζευγμένος/η (Χωρίς την επιμέλεια τέκνων): 
Δεν απατείται δικαιολογητικό.
2.Έγγαμος/η, Έγγαμοι με τέκνα κάτω των 18 ετών & Χήρος/α

: 
α) Δεν απατείται δικαιολογητικό για όσους είναι καταχωρη-

μένοι στη βάση δεδομένων της Ε.Α.Α.Α. (Υπέβαλαν Δήλωση
Παραθερισμού το 2018).

β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τρέχοντος έτους
2019), για όσους έχει μεταβληθεί η οικογενειακή τους κατάσταση
ή δεν είναι καταχωρημένοι στη βάση δεδομένων της Ε.Α.Α.Α..

3. Έγγαμος/η με προστατευόμενα τέκνα από την 1-1-1994 έως
1-1-2001 (18 έως 25 ετών):

Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας έτους 2018.
4. Πολύτεκνος/η με τουλάχιστον τέσσερα (4) προστατευόμενα

τέκνα μετά την 1-1-1994 :
Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας έτους 2018.
5. Μονογονεϊκή οικογένεια ή Διαζευγμένος/η με επιμέλεια

προστατευόμενων τέκνων μετά την 1-1-1994 :
α) Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας έτους 2018
β) Δικαστική απόφαση επιμέλειας τέκνων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις κατηγορίες των δικαιολογητικών 3, 4 και 5,
απαιτείται αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας έτους 2018, προκει-
μένου να ελέγχεται, ότι τα τέκνα που είναι γεννημένα μετά την 1-1-
1994, είναι όντως προστατευόμενα και αναγράφονται στους κω-
δικούς του εκκαθαριστικού της εφορίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση
δε θα λαμβάνουν τη μοριοδότηση τέκνων.

6. Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ)
α) Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας έτους 2018
β)Πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση των οικείων κατά Κλάδο

Υγειονομικών Επιτροπών των Ενόπλων Δυνάμεων ή των οικείων
πρωτοβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών ή με γνωμάτευση του
Διευθυντή κλινικής νοσηλευτικού ιδρύματος του Ν.Δ. 2592/1953
(ΦΕΚ Α΄254) ή άλλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων που αποτελούν
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

(Καμία αίτηση δε θα γίνεται αποδεκτή πριν ή μετά το ανωτέρω χρονικό διάστημα).
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Σύμφωνα με την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, Αρ. Φύλλου 1139,
3 Ιουνίου 2011,

α. Ως γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος
ο οποίος ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά
από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσοτέρων ανή-
λικων τέκνων.

β. Ως άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) ορίζονται τα άτομα που
δε μπορούν να εξασφαλίσουν μόνα τους όλες ή ένα μέρος από τις
ανάγκες μιας φυσιολογικής ατομικής και κοινωνικής ζωής, λόγω
κάποιας εκ γενετής ή επίκτητης σωματικής, διανοητικής ή ψυχι-
κής βλάβης και έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Ο καθο-
ρισμός του ποσοστού αναπηρίας αποδεικνύεται με πρόσφατη ιατρική
γνωμάτευση των οικείων κατά Κλάδο Υγειονομικών Επιτροπών των
Ενόπλων Δυνάμεων ή των οικείων πρωτοβάθμιων υγειονομικών
επιτροπών ή με γνωμάτευση του Διευθυντή κλινικής νοσηλευτικού
ιδρύματος του Ν.Δ. 2592/1953 (ΦΕΚ Α΄ 254) ή άλλων νοσηλευτικών
ιδρυμάτων που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Σημείωση:Πιστοποιητικά ΑΜΕΑ που δεν περιλαμβάνουν σα-
φώς και τις δύο επισημάνσεις ΔΕΝ λαμβάνονται υπόψη.

Τα μέλη που ανήκουν στις ανωτέρω ειδικές κατηγορίες που
παραθερίζουν κατά προτεραιότητα και ανεξαρτήτως μοριοδότη-
σης, αν παραθερίσουν σε ένα έτος θα εξαιρούνται και δε θα πα-
ραθερίζουν στα επόμενα δύο (2) έτη (0 μόρια), χωρίς να έχουν δι-
καίωμα να αλλάξουν κατηγορία για τα επόμενα δύο (2) έτη.

Εάν μεταπέσει από ειδική κατηγορία σε τακτικό ή ορφανικό μέ-
λος, εξακολουθεί να ισχύει ο περιορισμός των δύο (2) ετών.

Σε περίπτωση που υπάρχει ζήτηση από περισσότερα του ενός
(1) μέλη, που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες για την ίδια πε-
ρίοδο, ίδιου θερέτρου θα καταλαμβάνει τη θέση το μέλος με τη
μεγαλύτερη βαθμολογία ενώ τα υπόλοιπα θα καταχωρούνται σε
ξεχωριστή λίστα αναπληρωματικών και μόνο για τη συγκεκρι-
μένη θέση.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Λόγω Βαθμού:
Απτχος (και αντίστοιχοι) μόρια 130
Υπτχος (και αντίστοιχοι) μόρια 120
Ταξχος (και αντίστοιχοι) μόρια 110
Σχος (και αντίστοιχοι) μόρια 100
Ασμχος (και αντίστοιχοι) μόρια 90
Επγός (και αντίστοιχοι) μόρια 85
Σγός (και αντίστοιχοι) μόρια 80
Υπσγός (και αντίστοιχοι) μόρια 75
Ανθσγός (και αντίστοιχοι) μόρια 70
Ανθστής (και αντίστοιχοι) μόρια 65
Τα ορφανικά μέλη λαμβάνουν τη βαθμολογία του θανόντος Αξκου

(π.χ. χήρα Σμχου λαμβάνει 100 μόρια).
2. Λόγω Οικογενειακής Κατάστασης:

Άγαμος/η & Διαζευγμένος/η (χωρίς επιμέλεια τέκνων) : 0 μόρια
Τα Τακτικά μέλη (Απόστρατοι Αξκοι) έγγαμοι και χήροι/ες λαμ-

βάνουν επιπλέον 100 μόρια. Τα Ορφανικά μέλη (χήροι/ες, τέκνα και
άγαμες θυγατέρες) λαμβάνουν επιπλέον 70 μόρια.

Έγγαμος/η με προστατευόμενα τέκνα μετά την 1-1-1994 :
30 μόρια για το πρώτο παιδί, 
40 για το δεύτερο, 
50 για το τρίτο,
από το τέταρτο παιδί ανήκει στην ειδική κατηγορία : ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ και για κάθε επιπλέον παιδί προστίθενται 60 μόρια.
3. Λόγω Προηγούμενων Παραθερισμών:
Με την Φ.400/78/254899/Σ.3017/26-8-2013 Απόφαση ΑΝΥΕΘΑ

(ΦΕΚ Β’ 2158/30-8-13), εγκρίθηκαν έως 70 μόρια που θα προστί-
θενται ή θα αφαιρούνται, αναλόγως με το πότε παραθέρισε τελευταία
φορά ο δικαιούχος στην υφιστάμενη μοριοδότηση του και έχει ως
εξής: 

α) Ο δικαιούχος παραθερισμού αν έχει παραθερίσει : 
το προηγούμενο έτος (πέρσι) ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ (-70)μόρια από την

υφιστάμενη μοριοδότηση του.
πριν δύο (2) χρόνια ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ (-65) μόρια από την υφιστά-

μενη μοριοδότηση του.
πριν τρία (3) χρόνια ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ (-60)μόρια από την υφιστά-

μενη μοριοδότηση του.
πριν τέσσερα (4) χρόνια ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ (-55)μόρια από την υφι-

στάμενη μοριοδότηση του.
πριν πέντε (5) χρόνια ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ (-50) μόρια από την υφι-

στάμενη μοριοδότηση του.
πριν έξι (6) χρόνια ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ (+60)μόρια στην υφιστάμενη

μοριοδότηση του.
πριν επτά (7) χρόνια και άνω ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ (+70) μόρια στην

υφιστάμενη μοριοδότηση του.
β) Τόσο στα Τακτικά μέλη που αποστρατεύτηκαν πρόσφατα όσο

και στα Ορφανικά μέλη που εγγράφονται στην Ε.Α.Α.Α., θα ΠΡΟΣΤΙ-
ΘΕΝΤΑΙ μόρια (τα οποία δεν είναι αθροιστικά) ως εξής:

Για τα Ορφανικά μέλη, 5 μόρια για το ίδιο έτος, αποστρατείας ή
εγγραφής τους, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν ταυτότητα της
Ε.Α.Α.Α.. Για τα Τακτικά μέλη που αποστρατεύονται στο ίδιο έτος
ισχύει ο κωδικός (-1000) και η δυνατότητα πλήρωσης κενών δω-
ματίων μετά την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων, με την προ-
ϋπόθεση ότι κατέχουν ταυτότητα της Ε.Α.Α.Α..

10 μόρια για το πρώτο έτος, από το έτος αποστρατείας ή εγγρα-
φής τους.

15 μόρια για το δεύτερο έτος, από το έτος αποστρατείας ή εγγρα-
φής τους.

20 μόρια για το τρίτο έτος, από το έτος αποστρατείας ή εγγραφής
τους.

25 μόρια για το τέταρτο έτος, από το έτος αποστρατείας ή εγγρα-
φής τους.

30 μόρια για το πέμπτο έτος, από το έτος αποστρατείας ή εγγρα-
φής τους.

Μετά το πέμπτο έτος, θα λαμβάνουν τα μόρια της ανωτέρω υπο-
παραγράφου α. (Για πριν έξι (6) χρόνια θα ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ (+60)μό-
ρια και για πριν επτά (7) χρόνια και πάνω θα ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ (+70)
μόρια στην υφιστάμενη μοριοδότηση τους). 

γ) Υφιστάμενη Μοριοδότηση είναι: Τα μόρια ΜΟΝΟ από :
[ Βαθμός + Οικογενειακή Κατάσταση ]
δ)Τα μόρια αυτά θα προστίθενται ή θα αφαιρούνται στην υφι-

στάμενη (λόγω βαθμού και οικογενειακής κατάστασης) μοριο-
δότηση των υποψηφίων παραθεριστών αυτόνομα και όχι αθροιστι-
κά, ανάλογα με το πότε παραθέρισε τελευταία φορά ο δικαιούχος.

4. Λόγω Λουτροθεραπείας:
Για λόγους υγείας των ιδίων δικαιούχων, με γνωμάτευση: 30

μόρια.
Όσοι δηλώνουν ότι έχουν ανάγκη λουτροθεραπείας, θα προσκο-

μίζουν πρωτότυπη γνωμάτευση τρέχοντος έτους, από Στρατιωτικό
Νοσοκομείο που θα αναγράφει διακριτά, ότι συνίσταται λουτροθε-
ραπεία για τη βελτίωση της υγείας του και θα φροντίζουν να είναι θε-
ωρημένη από το Διευθυντή ή Υποδιευθυντή του Στρατιωτικού
Νοσοκομείουπου την εξέδωσε. Γνωματεύσεις με την υπογραφή μό-
νο του θεράποντος Ιατρού δε θα γίνονται δεκτές.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ
Τακτικοί Παραθεριστές
Μετά την ανάρτηση των τελικών αποτελεσμάτων, καλό θα είναι

όσοι έχουν αποφασίσει εάν θα παραθερίσουν ή όχι, να ενημερώνουν
το γραφείο Παραθερισμού της Ε.Α.Α.Α., για την έγκαιρη ανεύρεση
των αναπληρωματικών συναδέλφων. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η
ενημέρωση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο επτά (7)
εργάσιμες ημέρεςπρίν από την έναρξη της κάθε περιόδου. Σε πε-
ρίπτωση που το γραφείο Παραθερισμού της Ε.Α.Α.Α. δεν έχει ενημε-
ρωθεί εγκαίρως, θα θεωρείται ότι ο δικαιούχος παραθέρισε και θα
του αφαιρούνται (–70) μόρια από το επόμενο παραθεριστικό έτος.

Το γραφείο Παραθερισμού της Ε.Α.Α.Α. δεν πρόκειται να προβεί
στη μεμονωμένη διερεύνηση των επιθυμιών παραθερισμού για τους
τακτικούς δικαιούχους.

Οφείλουν οι αγαπητοί συνάδελφοι να έχουν υπόψη τους, ότι
από τη δική τους απόφαση για παραθερισμό ή όχι και την έγκαιρη
ενημέρωση του Γραφείου Παραθερισμού, εξαρτάται πιθανότατα
και ο παραθερισμός των οικογενειών των αναπληρωματικών
συναδέλφων τους.

Η ενημέρωση του Γραφείου Παραθερισμού της Ε.Α.Α.Α. μπορεί
να γίνει με τους εξής τρόπους:

εγγράφως ή τηλεφωνικώς 2103802241 ή 2103820271
εσωτ.5, στο Γραφείο Παραθερισμού της Ε.Α.Α.Α.

με e-mail στο eaaa.paratherismos@gmail.com
με Φαξ στο 210-3825393 (24ωρο)

Συνέχεια στη σελίδα 6

χαΛΚΟυτςι
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➤ANAKOINΩΣΕΙΣ

Αναπληρωματικοί Παραθεριστές
Το γραφείο Παραθερισμού της Ε.Α.Α.Α., θα ειδοποιεί έναν έναν

τους αναπληρωματικούς (ξεκινώντας από τον πρώτο της λίστας),
αναλόγως του συνόλου των κενών δωματίων των Τακτικών.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Υπενθυμίζεται επίσης, ότι οι τακτικοί παραθεριστές για Ρόδο,

Σαντορίνη και Τυμπάκι, εφόσον επιθυμούν να ταξιδέψουν με το C-
130, απαιτείται να επικοινωνούν με το γραφείο παραθερισμού της
Ε.Α.Α.Α. τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες το αργότερο
πριν την έναρξη της παραθεριστικής περιόδου που έχουν προγραμ-
ματιστεί και να δίνουν τα λεπτομερή στοιχεία τους για τη σύνταξη της
κατάστασης επιβατών και την αποστολή της εγκαίρως με FAX προς
ΓΕΑ/Β3, 112ΠΜ/Γρ. Φόρτου και ΚΕΔΑ. 

Σε περίπτωση που δεν το πράξουν, θα εκτιμάται ότι επιθυμούν να
ταξιδέψουν με ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ (δικά τους μέσα) και δε θα συμπεριλαμ-
βάνονται στη λίστα επιβατών. 

Στο ΚΕΔΑ/ΖΟΥΜΠΕΡΙ ο επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων για πα-
ραθερισμό είναι από τέσσερα (4) μέχρι έξι (6) άτομα στα οικήματα και
μέχρι τέσσερα (4) άτομα στα δωμάτια (motel). 

Τα ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ δωμάτια ΣΚΟΤΙΝΑΣ είναι τεσσάρων (4)
ατόμων. 

Το ΚΕΔΑ/ΡΟΔΟΥ έχει μεγίστη χωρητικότητα τεσσάρων (4) ατό-
μων ανά δωμάτιο. 

Το Α/Απ Σαντορίνης έχει μεγίστη χωρητικότητα τριών (3) ατό-
μων ανά δωμάτιο.

Οι Διοικητές των ανωτέρω ΚΕΔΑέχουν δικαίωμα άρνησης στον
παραθερισμό οικογενειών που δε λαμβάνουν υπόψη τους τον περιο-
ρισμό στον αριθμό των ατόμων και εμφανίζονται με περισσότερα
άτομα. (ΚΠΑ Δ-85/12).

Οι Eπίτιμοι Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ, ΓΕΑ, ΑΤΑ προγραμματίζονται για
παραθερισμό από το ΓΕΑ/ΕΓΑ σε συνεργασία με το ΓΕΑ/Β3, σύμφω-
να με τον ΚΠΑ Δ-85/12 (Άρθρο 9 Παρ. 4).

Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Α. και ο Πρόεδρος του Μ.Τ.Α. παραθε-
ρίζουν στο ΚΕΔΑ/Ζ μετά από αίτησή τους, στο οίκημα “Α2” στην πε-
ρίοδο της προτίμησής τους, η οποία δεν μπορεί να είναι ίδια για αμ-
φοτέρους. Το οίκημα “Α2” τις λοιπές περιόδους θα διατίθεται για πα-
ραθερισμό στον εκάστοτε αρχαιότερο.

Από την Ε.Α.Α.Α. διατίθενται σε κάθε παραθεριστική περίοδο των
ΚΕΔΑ/ΖΟΥΜΠΕΡΙ ή ΚΕΔΑ/ΣΚΟΤΙΝΑΣ, ένα (1) κατάλυμα για ένα
Βετεράνο των Πολεμικών Περιόδων Β’ Παγκοσμίου Πολέμου
άνευ μορίων. Το δικαίωμα αυτό δε μεταβιβάζεται στους επιγόνους
του (ορφανικά μέλη).

ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ ΘΕΡΕΤΡΟ
Πληροφορούμε ότι οι δυνατότητες παραθερισμού αναλόγως με

τα δωμάτια σε κάθε θέρετρο έχουν ως ακολούθως: 
Ενοικιαζόμενα Σκοτίνας: 16 δωμάτια και στις 6 περιόδους.
ΚΕΔΑ Σκοτίνας: 20 δωμάτια και στις 13 περιόδους.
Για διάρκεια περιόδου παραθερισμού δέκα (10) ημερών: 
(με την προϋπόθεση τη λήξη παροχής δωρεάν στέγασης στις

πυρόπληκτες οικογένειες, πριν την έναρξη της παραθεριστικής
περιόδου 2019)

Ζούμπερι Οικήματα: 23 οικήματα από 1η έως και 10η περίοδο
19 οικήματα από 11η έως και 13η περίοδο. 
Ζούμπερι Motel: 33 δωμάτια από 1η έως και 10η περίοδο
28 δωμάτια από 11η έως και 13η περίοδο.
Για διάρκεια περιόδου παραθερισμού επτά (7) ημερών:
Ζούμπερι Οικήματα: 14 οικήματα από 1η έως και 13η περίοδο.
Ζούμπερι Motel: 19 δωμάτια από 1η έως και 13η περίοδο.
Ρόδος: 2 δωμάτια από 1η έως και 4η περίοδο
4 δωμάτια από 5η έως και 15η περίοδο
2 δωμάτια από 16η έως και 20η περίοδο.
Σαντορίνη: 2 δωμάτια σε όλες τις περιόδους.
Τυμπάκι: 28 δωμάτια από 1η έως και 4η περίοδο
27 δωμάτια από 5η έως και 7η περίοδο
28 δωμάτια την 8η περίοδο.
Άκτιο: 3 δωμάτια από 1η έως και 6η περίοδο
2 δωμάτια από 7η έως και 9η περίοδο
3 δωμάτια από 10η έως και 13η περίοδο.
Χαλκούτσι: 3 δωμάτια σε όλες τις περιόδους.
Το ΚΕΔΑ ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ συνήθως λειτουργεί από 5η περίοδο

29/6/2019 εώς και 10η περίοδο 18-28/8/2019, λόγω μη ύπαρξης
επιθυμιών παραθερισμού. 

Παρακαλούνται όσοι από τους συναδέλφους που έκαναν αί-
τηση παραθερισμού, διαπιστώσουν κάποιο λάθος, να επικοινω-
νήσουν άμεσα με το Γραφείο Παραθερισμού, για τον απαιτούμενο
έλεγχο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όλα τα ανωτέρω είναι σύμφωνα με τα θεσμικά
κείμενα:

Κανονισμός Παραθερισμού Κ.Π.Α. Δ-85/ΜΑΡ12
Αποφάσεις της ΜΕΓΕ/2018
Αποφάσεις του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Α.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

Αίτηση Παραθερισμού 2019 (πατήστε ΕΔΩ)

Θέρετρα & Περίοδοι Παραθερισμού 2019 (πατήστε ΕΔΩ)

Χρεώσεις μορίων Παραθεριστικής Περιόδου 2018 (πατήστε
ΕΔΩ)

EAAA ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ
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Ύστατος χαιρετισμός στον Υποπτέραρχο Θεόφιλο Κυριακαράκο
Είη το όνομα Κυρίου ευλογημένο εις τους αιώνας αναφώνησε

ο προφήτης Ιώβ όταν είδε στο ίδιο φέρετρο τα παιδιά του φονευ-
θέντα σχεδόν ταυτόχρονα και συνέχισε, ο Κύριος έδωκε ο Κύριος
αφείλετο.

Το μόνο βέβαιο στη ζωή είναι ο θάνατος.
Αγαπημένε μου Διοικητά και Σωματάρχα Υποπτέραρχε

Θεόφιλε Κυριακαράκο, χωρίς να έχω ιδιαίτερες φιλοσοφικές
συζητήσεις μαζί σου κατά την κατά καιρούς συνυπηρέτησή μας,
Διοικητής μου στο ΚΕΦΑ και αργότερα σωματάρχης, βγάζω το
συμπέρασμα ότι ποτέ δεν πίστευες στο ματαιότης ματαιοτήτων
τα πάντα ματαιότης.

Γιατί η δημιουργία του κόσμου, του όμορφου κόσμου από τον
παντοδύναμο Δημιουργό δεν είναι μάταια. Στο Θεό μας άρεσε ο

κόσμος και γι’ αυτό τον δημιούργησε. Σε μας έδωσε την εντολή
να τον κρατήσουμε ωραίο και γι’ αυτό δημιούργησε τις εξουσίες,
τις όποιες εξουσίες. Η εξουσία του κάθε αξιοματούχου προέρ-
χεται από τον Θεό, ο οποίος απαιτεί εργατικότητα, δικαιοσύνη,
αμεροληψία, τιμιότητα. Και συ εργάσθηκες έχοντας όλες αυτές
τις αρετές. Ήσουν εργατικός, δίκαιος, αμερόληπτος, τίμιος. Η
αποτελεσματικότητα σου μου δίνει το δικαίωμα να είμαι βέβαιος
ότι κάθε βράδυ ρωτούσες τον εαυτό σου. «Τι έκανα σήμερα για
την Πολεμική μας Αεροπορία; Για την πατρίδα Ελλάδα».

Αυτά τελείωσαν χθες, 22 Ιανουαρίου 2019.
Ο Θεός μας δανείζει στη γη και κάποια στιγμή το συμβόλαιο

του δανείου λήγει και το ερώτημα είναι πως επιστρέφουμε στο
δανειστή μας;

Εσύ πτέραρχε Θεόφιλε Κυριακαράκο έζησες με αγάπη στην
οικογένειά σου, στην αγαπημένη σου σύζυγο, που ο θάνατός της
σημάδεψε τη ζωή σου.

Έζησες με αγάπη για την πολεμική Αεροπορία και την αγαπη-
μένη μας πατρίδα.

Αναπαύσου εν ειρήνη κοντά στην πολυαγαπημένη σου σύζυγο.
Αιωνία σου η μνήμη. Το αιωνία η μνήμη, είναι ευχή, είναι παρά-

κληση προς τον ουράνιο πατέρα να έχει τους αγαπημένους μας στην
αιώνια μνήμη του, αφού η δική μας μνήμη είναι χρονικά ελάχιστη, 

Στους αγαπημένους σου απογόνους, που είναι υπερήφανοι
για σένα, εύχομαι παρηγορίαν και ευτυχία στη ζωή τους.

Κων/νος Δελλής
Υποπτέραρχος (Ε) ε.α.

Στον Επ/γό ε.α. ΦΩΤΗ ΓΑΛΑΝΗ 2ας σειράς Σ.Τ.Υ.Α.που
έφυγε πρόσφατα από κοντά μας

Αξέχαστε Φώτη, συνάδελφε στην Π.Α. και την Ε.Α.Β,, συμ-
μαθητή στη 2α σειρά ΣΤΥΑ και την Σ.ΥΠ/ Ε.Μ. Πολυτεχνείου,
αδελφικέ φίλε (αδέλφι, όπως με αποκαλούσες).

Έφυγες ξαφνικά από κοντά μας γεμίζοντας με βαθιά θλίψη,
τόσο την εξαίρετη οικογένειά σου, όσο και εμάς που σε αγαπού-
σαμε πολύ. 

Αυτό όμως που είναι βέβαιο και θέλω να το εκφράσω είναι
ότι ο Παντοδύναμος Θεός αγαπούσε πολύ τόσο εσένα, όσο και
την οικογένειά σου, γιατί σε πήρε κοντά Του, απολύτως σύμφω-
να με την προσευχή-δέηση που περιλαμβάνεται στη Θεία
Λειτουργία της Εκκλησίας μας:

«Χριστιανικά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπαίσχυν-
τα, ειρηνικά και με καλήν απολογίαν επί του φοβερού Βήματος» 

Όλα αυτά τα έχεις ήδη πετύχει. Έφυγες  χωρίς να ταλαιπω-
ρηθείς και δεν ταλαιπώρησες κανένα.

Ήσουν ένας υπέροχος σύζυγος, πατέρας, παππούς, αδελφός,

που φρόντιζες όλους, τους χάριζες το ζεστό σου λόγο και το πλα-
τύ σου χαμόγελο. Λάτρευες τα εγγόνια σου, αγωνιούσες γι’ αυτά
και αγαλλίαζες με τις επιτυχίες τους, νιώθοντας περήφανος για
την πρόοδό τους.

Στην καριέρα σου ήσουν εργατικός, αποδοτικός και πρόθυμος
να δώσεις τον καλύτερο εαυτό σου αναλαμβάνοντας και πολύ
δύσκολες αποστολές.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα της ιδιαίτερης πατρίδας σου που σε
σκεπάζει. ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ φίλε μου.

Στην οικογένειά σου, τη λατρευτή σου σύζυγο Πόπη, τις οι-
κογένειες των παιδιών σου Βασίλη και Γιώργου εκφράζω τα ει-
λικρινή μου συλλυπητήρια και εύχομαι ο Θεός να δίνει σε όλους
παρηγοριά με τη σκέψη ότι ο Φώτης αναπαύεται σε τόπους χλο-
ερούς και δεν θα ξεχαστεί ποτέ. 

Δημήτρης Παπαγιαννακόπουλος (2α σειρά ΣΤΥΑ)

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΠΤΕΡΑΡΧΟ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΥΠΟΠΤΕΡΑΡΧΕ ΠΑΠΑΔΑΚΗ,
ΑΓΑΠΗΜΕΝΕ ΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟ,
Εμείς οι πιλότοι του ΧΡΥΣΟΥ ΣΜΗΝΟΥΣ , που τόσο αγά-

πησες και τίμησες, είμαστε κοντά σου για το στερνό αντίο.
Είμαστε και οι πέντε δεμένοι με φιλία και γεμάτοι με ανα-

μνήσεις από τις πτήσεις μας, στους ουρανούς της Ευρώπης,
και τις επιτυχίες μας στα αγωνίσματα στο έδαφος και στον
αέρα , μ΄ εσένα πρωταγωνιστή.

Ήσουν ο καλύτερος, ήσουν το αστέρι της ομάδας του πεν-
τάθλου και όχι μόνο. Ήσουν καλός πιλότος, καλός  αθλητής,
καλός επιχειρηματίας αλλά πάνω απ ΄ όλα ένας σπουδαίος
άνθρωπος.

Αγαπημένε μας Αετέ δεν θα σε ξεχάσουμε, ΔΕΝ ΜΠΟ-
ΡΟΥΜΕ να σε ξεχάσουμε, γιατί το πέρασμά σου , άφησε βαθιά
ίχνη που δεν μπορούν να σβηστούν.

Όσο ήσουν ζωντανός, είχες την αγάπη , τον σεβασμό, τον
θαυμασμό και την εκτίμηση όλων, αλλά και τώρα που έφυγες,
έχεις αφήσει βαθιά τα σημάδια από το πέρασμα σου, σαν επι-
χειρηματίας αλλά πάνω απ ́  όλα σαν ένας σπουδαίος άνθρω-
πος που δεν ξεχνιέται .

Γιώργο, να ξέρεις ότι εδώ κάτω αφήνεις δύο υπέροχα
παλληκάρια και μια σύζυγο που θα περιβάλλουν με αγάπη το
έργο σου και θα το μεγαλώσουν.

Γεια σου φίλε μας, γεια σου Παλληκάρι, γεια σου σταυ-
ραητέ,  τίναξε τα φτερά σου και ανέβα ψηλά στη θέση που σου
αξίζει.

ΓΕΙΑ ΣΟΥ
ΟΙ ΠΙΛΟΤΟΙ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΣΜΗΝΟΥΣ

l Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του συμμαθητή της 5ης
σειράς ΣΤΥΑ Αθανασίου Καραμπότσου. Ας είναι ελαφρύ το
χώμα της Ζαχάρω Ηλείας.

Αγγελόπουλος Κων/ος
Σμχος ε.α. 5ης Σειράς ΣΤΥΑ

l Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του συμμαθητή μου και
φίλου μου Ιωάννη Κασάπη.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκέπασε.

Οικογένεια Γεωργίου Τσίβου

Τελευταίος χαιρετισμός στον Πτέραρχο (Ι) Δημήτριο
Παπαγεωργίου επίτιμο ΑΓ.Ε.Α. 

Έφυγε από τη ζωή στις 15Ιανουαρίου 2019 για το αιώνιο ταξίδι.
Ο Πτέραρχοι; (Ι) Δημήτριος Παπαγεωργίου, επίτιμος Αρχηγός Γ.Ε.Α. 

Εγεννήθη τον Μάρτιο του 1928 στη Βοιωτία. Εισήλθε στη Σχολή
Ικάρωντον Ιανουάριο 1948 και απεφοίτησε τον Ιούνιο 1949 ως
ιπτάμενος Ανθυποσμηναγός. Έλαβε μέρος στον τότε πόλεμο και για
τη δράση του ετιμήθη με πολεμικό σταυρό, πετώντας α/φη
Σπιτφάϊρς. Ακολούθως ετοποθετήθη στη Σχολή Ικάρων ως εκπαι-
δευτής πτύσεων. Μετά διετίαν επελέγη προς μετεκπαίδευση στα
αεριωθούμενα Τ-33 και F-84G. Αργότερα επελέγη για τα μαχητικά
αναχαιτίσεως F-86E , όπου οι υψηλές πτητικές εmδόσεις του τον
έφεραν ως Σμηναγό, Διοικητή της 341-Μ.Α. Εξεπαίδευε αποτε-
λεσματικά του πιλότους της Μοίρας στην εναέριο μάχη, διδάσκοντας
τούς ανυπερβλήτους τακτικούς ελιγμούς, που μόνος αυτός κατείχε
στις εναερομαχίες. Ακολούθησε η τοποθέτηση του στο Σ.Α.Ε και στο
Radar Διδυμότειχου ως Διοικητού. 

Το 1959  ενυμφεύθη την όμορφη κόρη Λία Ναούμ, θυγατέρα δια-
κεκριμένης οικογενείας της Φλωρίνης. Το ζεύγος εδημιούργησε
μια Χριστιανική υποδειγματική οικογένεια και ευτύχησε να μεγα-
λώσει τέσσερους γιούς, τον Μιχάλη, τον Αντώνη, τον Αλέξανδρο
και τον Στέφανο. Τα παιδιά του ζεύγους γαλουχημένα με τις χρι-
στιανικές αρχές και έχοντας τις αρετές των γονέων των.
Εσταδιορόμησαν με επιτυχία, δύο στις Ένοπλες Δυνάμεις και δυο
ως οικονομολόγοι επιστήμονες. Ως επισμηναγό; , λόγω της μεγάλης
πείρας του σε α/φη αναχαιτίσεως και σε Radar , ετοποθετήθη
Διευθυντής Αεραμύνης στο Α.Τ.Α. , όπου αναμόρφωσε το Σύστημα
Αεραμύνη; του Αιγαίου. Ως Αντισμήναρχος το 1965 επελέγη και
ετοποθετήθη υπασπιστής του τότε Βασιλέως Κωνσταντίνου. Στο κί-
νημα των Συνταγματαρχών της 21ής Απριλίου 1967, εγκαίρως ενί-
σχυσε τη φρουρά των ανακτόρων με προσωπικό αμύνης αεροπο-
ρίας, από την πλησίον Μονάδα πυραύλων και κατά την επίσκεψη
στον Βασιλέα των τριών κινηματιών , απαίτησε και επέτυχε την πα-
ράδοση των όπλων των πριν την επίσκεψη τους στον Κωνσταντίνο. 

Στις 13 Δεκεμβρίου 1967 όταν ο τότε Βασιλεύς ανέλαβε δράση
κατά της χούντας προς αποκατάσταση της Δημοκρατίας, ο Δ.
Παπαγεωργίου ως Σμήναρχος έλαβε δυναμικά ενεργό μέρος κατά
της δικτατορίας, ασκών την επιχειρησιακή Διοίκηση των Πτερυγών

Μάχης και των άλλων μονάδων της π.Α. που συμμετείχαν στο κί-
νημα εκδιώξεως της χούνταξ.: Μετά ην αποτυχία της 13ης
Δεκεμβρίου 1967, ο Σμήναρχος Δ. Παπαγεωργίου συνελήφθη μαζί
με πολλούς άλλους Αξιωματικούς της Π.Α και ενεκλείσθη στις φυ-
λακές Αεροπορίας. Κατά την επταετία της δικτατορίας κατεδιώχθη
ανηλεώς από τη χούντα, λόγω της δράσεως του προς αποκατάσταση
της Δημοκρατίας, με φυλακίσεις και εξορίες και έζησε ως εξόριστος
επί πολλά έτη στην Κάρπαθο και στην Μακρακώμη Λαμίας. 

Τον Ιανουάριο του 1975 μετά την αποκατάσταση της
Δημοκρατίας επανήλθε στις Ε.Δ. από την κυβέρνηση Κ. Καραμανλή
και ετοποθετήθη Αρχηγός της Τακτικής Αεροπορίας, όπου επί τρία
έτη εργαζόμενος νυχθημερόν εξύψωσε και ανέπτυξε την Τακτική
Αεροπορία σε κύρια αεροπορική δύναμη πλήρως ετοιμοπόλεμη για
την άμυνα της Χώρας. Τον Ιανουάριο του 1978 επελέγη ως Αρχηγός
του Γ.Ε.Α , όπου επί τέσσερα έτη με γνώσεις, πείρα, ζήλο και ενθου-
σιασμό, ανύψωσε την Π.Α σε μια από τις καλύτερες αεροπορίες του
ΝΑ Το. 

Ο Πτέραρχοξ Δ. Παπαγεωργίου υπήρξε μια εξαιρετικά διακε-
κριμένη αεροπορική - στρατιωτική προσωπικότητα . Ήδη από τη
Σχολή Ικάρων, ξεχώριζε για το ήθος του, την στρατιωτική αγωγή
του και τις αεροπορικές επιδόσεις του. Στην διοίκηση του υπήρξε
πρότυπον ήθους, τιμιότητος, αποτελεσματικότητος και συναδελφι-
κής συνεργασίας με το προσωπικό που διοικούσε. Χριστιανός με
βαθειά πίστη, αγαπούσε τους υφισταμένους του, όπως τα παιδιά
του και βοηθούσε όλους όσους είχαν ανάγκη. Πιστός και εξαίρετος
αεροπόρος με την αμέριση βοήθεια του προσωπικού ανύψωσε την
Π.Α. σε μία σύγχρονη κορυφαία Αεροπορική Δύναμη και την έταξε
στην υπηρεσία του 'Εθνουξ. 

Αρχηγέ πορεύσου εν ειρήνη προς τον Δημιουργό μας. Η τιμημένη
οικογένειά σου ακολουθεί την οδό που εχάραξες εσύ. Εμείς οι πα-
λαιοί συνάδελφοι, θα σε ενθυμούμεθα με σεβασμό και τιμή και θα
ευχόμεθα στον Θεό να σου χαρίσει την αιώνια γαλήνη ενός δικαίου
και πιστού Χριστιανού, που υπηρέτησε με ευλάβεια την πατρίδα
Ελλάδα. 

Αντιπτέραρχος ε.α. 
Παναγιώτης Διακουμάκος Επίτιμος Αρχηγός ΤΑ 

Η Καρδιά
Κι αν πέρασαν τα χρόνια τι,
η καρδιά δεν γεράζει μέσα μας δυνατή
με συναίσθημα ως το τέλος πάλλεται, ζει,
παραμένει μαζί μας πάντοτε νεανική. 

Με μας λυπάται , χαίρεται , και πότε πονα
Μες στα φυλλοκάρδια μας αλλιώς χτυπά,
μας δίνει σήμα, πόσο για μας αγωνιά , 
να την νιώσουμε πρέπει, αγάπη ζητά.

Η κάρδια δεν γεράζει κι ας είναι τα χρόνια πολλά,
Αν στα μαλλιά μας τα χιόνια έχουνε κάτσει γερά,
Εκείνη δεν την φοβίζουν, συνεχίζει στον ίδιο ρυθμό,
να μας θυμίζει πως ο χρόνος δεν μετράει εδώ.

Τι κι αν πέρασαν τα χρόνια γοργά,
Η κάρδια δεν γεράζει , ως  το τέλος αποζητά,
η αγάπη να την γεμίζει βαθιά με χαρά.

Σου είναι χρόνια πολλά;
Η καρδιά δεν γεράζει , αυτή θα χτυπά
Ως το τέλος , αγάπη, ευτυχία από εμάς θα ζητά.

Κωνσταντίνα Κότση

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
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ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ασμχος (ΙΓΥ) Κων/νος Καραγιώργος

Γεννήθηκε το 1934 στη Ναύπακτο. Κατατάχθηκε στην
Αεροπορία το 1955 (19η Σειρά ΕΚΕΧ) και αποστρατεύτηκε
το 1981. 

Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου και μίας κόρης.
Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 8-12-2018 στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Δημητρίου Ναυπάκτου.
Σγός (ΤΤΗ) Ιωάννης Δημακόγιαννης

Γεννήθηκε το 1943 στον Κότρωνα Λακωνίας.
Κατατάχθηκε στην Αεροπορία το 1961 (13η Σειρά ΣΤΥΑ) και
αποστρατεύτηκε το 1989. 

Ήταν παντρεμένος και πατέρας τριών κοριτσιών.
Απεβίωσε στις 24-12-2018 στο 251 ΓΝΑ.
Επγός (ΤΜΑ) Δημήτριος Δάφκας

Γεννήθηκε το 1948 στην Κοζάνη. Κατατάχθηκε στην
Αεροπορία το 1966 (18η Σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε
το 1993. 

Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο κοριτσιών. Η εξόδιος
ακολουθία έγινε στις 28-12-2018 στον Ιερό Ναό Αγίου
Μηνά, στο Εμπόριο Κοζάνης και η ταφή του στο εκεί
Κοιμητήριο.
Σγός (ΥΑΔ) Φώτιος Τσίγκας

Γεννήθηκε το 1942 στο Ανθοχώρι Καρδίτσας.
Κατατάχθηκε στην Αεροπορία το 1962 (9η Σειρά ΣΥΔ) και
αποστρατεύτηκε το 1990. 

Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο κοριτσιών. Η εξόδιος
ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 30-12-2018 στον Ιερό
Ναό του Κοιμητηρίου Αιγίου.
Σμχος (ΜΑ) Ανάργυρος Πανάρας

Γεννήθηκε το 1942 στη Λαμία. Κατατάχθηκε στην
Αεροπορία το 1961(ΣΜΑ) και αποστρατεύτηκε το 1993. 

Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου και μία κόρης.
Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 31-12-2018 στον Ιερό Ναό
Αγίου Κων/νου και Ελένης Ζωγράφου και η ταφή του στο
εκεί Κοιμητήριο.
Απτχος (ΙΓΥ) Στέφανος Κεχαγιάς ή Κεχαγιόγλου

Γεννήθηκε το 1922 στην Κωνσταντινούπολη.
Κατατάχθηκε στην Αεροπορία το 1941 (Σ.Α) και αποστρατεύ-
τηκε το 1972. 

Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου και μίας κόρης.
Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 2-1-2019 στο
Β’ Κοιμητήριο Αθηνών.
Σμχος (Ι) Ιωάννης Ρήγας

Γεννήθηκε το 1941 στην Αθήνα. Κατατάχθηκε στην
Αεροπορία το 1961 (35η Σειρά Σ.Ι.) αποστρατεύτηκε το 1988. 

Ήταν παντρεμένος και τριών παιδιών. Η εξόδιος ακολου-
θία έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου στο Παζινό
Ακρωτηρίου Χανίων.
Ταξχος (ΙΓΥ) Γεώργιος Παντελίδης

Γεννήθηκε το 1924 στην Αίγυπτο. Κατατάχθηκε στην
Αεροπορία το 1943 (16η Σειρά Σ.Ι.) και αποστρατεύτηκε το
1965. 

Ήταν παντρεμένος. Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του
έγινε στις 2-1-2019 στο Νέο Κοιμητήριο Γλυφάδας.
Υπτχος (Ι) Γεώργιος Παπαδάκης

Γεννήθηκε το 1934 στη Γεωργιούπολη Χανίων.
Κατατάχθηκε στην Αεροπορία το 1953 (27η Σειρά Σ.Ι.) και
αποστρατεύτηκε το 1982. 

Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο γιων. Η εξόδιος ακο-
λουθία έγινε στις 3-1-2019 στο Παρεκκλήσι Αγίου
Δημητρίου εντός του ξενοδοχείου «PILOT» στη
Γεωργιούπολη Χανίων και η ταφή του στο εκεί Κοιμητήριο.
Ασμχος (ΑΑ) Χρήστος Ευσταθίου

Γεννήθηκε το 1930. Κατατάχθηκε στην Αεροπορία το
1948 (ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ) και αποστρατεύτηκε το 1977. 

Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο γιων. Η εξόδιος ακο-
λουθία έγινε στις 4-1-2019 στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας
Δάφνης και η ταφή του στη Φραγκαβίλλα Αμαλιάδας.
Σμχος (ΤΗΓ) Σεραφείμ Τσιμόγιαννης

Γεννήθηκε το 1931 στην Καλαμάτα.. Κατατάχθηκε στην
Αεροπορία το 1950 (2η Σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το
1985. 

Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου και μίας κόρης.
Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 8-1-2019 στο
Κοιμητήριο Αγίων Αναργύρων.
Ανθστής (ΑΥΛ) Θάλεια Δήμου

Γεννήθηκε το 1962 στη Βραζιλία. Κατατάχθηκε στην
Αεροπορία το 1980 (ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΑ) και αποστρατεύτηκε το
2000. 

Ήταν παντρεμένη και μητέρα δύο κοριτσιών. Η εξόδιος
ακολουθία έγινε στις 8-1-2019 στον Ιερό Ναό Αγίου
Γεωργίου Νέας Αγχιάλου και η ταφή της στο εκεί Κοιμητήριο.
Ταξχος (ΙΓΥ) Ανδρέας Δροσόπουλος

Γεννήθηκε το 1930 στον Πύργο Ηλείας. Κατατάχθηκε
στην Αεροπορία το 1949 (23η Σειρά Σ. Α.) και αποστρατεύ-

τηκε το 1965. 
Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 8-1-2019 στον Ιερό Ναό

Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιού Φαλήρου και η ταφή του στο
εκεί Κοιμητήριο.
Πτχος (Ι) Δημήτριος Παπαγεωργίου

Γεννήθηκε το 1928 στα Σκούρτα Βοιωτίας. Κατατάχθηκε
στην Αεροπορία το 1947 (21η Σειρά Σ.Ι.) και αποστρατεύτηκε
το 1982. Έχει διατελέσει Α/ΓΕΑ και του απονεμήθηκε ο τίτ-
λος του Επιτίμου Α/ΓΕΑ.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο γιων. Η εξόδιος ακο-
λουθία και η ταφή του έγινε στις 17-1-2019 στο Κοιμητήριο
Παπάγου.
Απτχος (ΙΓΥ) Βασίλειος Δεληγιώργης

Γεννήθηκε το 1933 στον Πύργο Ευβοίας. Κατατάχθηκε
στην Αεροπορία το 1952 (26η Σ.Ι.) και αποστρατεύτηκε το
1983. 

Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου. Η εξόδιος ακο-
λουθία και η ταφή του έγινε στις 19-1-2019 στον Ιερό Ναό
Αγίας Παρασκευής στο Κοιμητήριο Νέας Ερυθραίας.
Ασμχος (ΤΕΦ) Γεώργιος Σφυρής

Γεννήθηκε το 1937 στο Βαλτετσινίκο Αρκαδίας.
Κατατάχθηκε στην Αεροπορία το 1957 (9η Σειρά ΣΤΥΑ) και
αποστρατεύτηκε το 1987. 

Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου. Απεβίωσε στις
20-1-2019.
Ασμχος (ΤΕΑ) Χαράλαμπος Διαμαντόπουλος

Γεννήθηκε το 1936 στον Πύργο Ηλείας. Κατατάχθηκε
στην Αεροπορία το 1958 (5η Σειρά ΣΥΔ) και αποστρατεύτηκε
το 1988. 

Ήταν παντρεμένος και πατέρας τριών γιων. Η εξόδιος
ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 22-1-2019 στον Ιερό
Ναό Αγίων Πάντων στο Κοιμητήριο Πύργου.
Σμχος (ΜΗ) Παναγιώτης Κεφάλας

Γεννήθηκε το 1972 στο Μόναχο Γερμανίας. Κατατάχθηκε
στην Αεροπορία το 1989 (Σ.Ι./ΣΜΑ) και αποστρατεύτηκε το
2018. 

Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 22-1-2019
Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου στο 1ο Κοιμητήριο Πατρών.
Υπτχος (Ε) Θεόφιλος Κυριακαράκος

Γεννήθηκε το 1930 στο Γύθειο Λακωνίας. Κατατάχθηκε
στην Αεροπορία το 1954 (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) και αποστρατεύ-
τηκε το 1986. 

Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου και μίας κόρης.
Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 23-1-2019
στο Κοιμητήριο Παπάγου.
Ασμχος (ΗΛΕΚΤ.) Ευάγγελος Παπατσαρούχας

Γεννήθηκε το 1924 στο Ναύπλιο. Κατατάχθηκε στην
Αεροπορία το 1941 (Σιβιτανίδειος Σχολή) και αποστρατεύ-
τηκε το 1975. 

Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου. Η εξόδιος ακο-
λουθία και η ταφή του έγινε στις 24-1-2019 στο Κοιμητήριο
Βύρωνα.
Σμχος (ΥΠΛ) Ευριπίδης Αποστολίδης

Γεννήθηκε το 1948 στην Ελασσόνα Λάρισας.
Κατατάχθηκε στην Αεροπορία το 1968 (14η Σειρά ΣΥΔ)) και
αποστρατεύτηκε το 2003. 

Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο κοριτσιών. Η εξόδιος
ακολουθία έγινε στις 24-1-2019 στον Ιερό Ναό Αγίου
Αθανασίου Λάρισας και η ταφή του στο εκεί Κοιμητήριο.
Ασμχος (ΤΟΠ) Γεώργιος Δρίβας

Γεννήθηκε το 1943 στο Προσήλιο Φωκίδας. Κατατάχθηκε
στην Αεροπορία το 1960 (12η Σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύ-
τηκε το 1994. 

Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο κοριτσιών. Η εξόδιος
ακολουθία έγινε στις 25-1-2019 στον Ιερό Ναό Αγίου
Γεωργίου Καρέα και η ταφή του στο Κοιμητήριο Βύρωνα.
Σγός (ΑΠΗΥ) Σοφία Τσακού

Γεννήθηκε το 1967. Κατατάχθηκε στην Αεροπορία το
1989 (Μονιμοποίηση) και αποστρατεύτηκε το 2019. 

Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 30-1-2019 στον Ιερό Ναό
Αγίου Βασιλείου Βύρωνα και η ταφή της στο Κοιμητήριο
Βύρωνα.
Ασμχος (ΤΗΓ) Αθανάσιος Αγγέλου

Γεννήθηκε το 1937 στις Πλαταιές Βοιωτίας. Κατατάχθηκε
στην Αεροπορία το 1956 (8η Σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύ-
τηκε το 1987.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας μιας κόρης. Η εξόδιος ακο-
λουθία έγινε στις 31-1-2019 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου
Πλαταιών και η ταφή του στο εκεί Κοιμητήριο. 
Ανθστής (ΤΜΤ) Δημήτριος Βροντάκης

Γεννήθηκε το 1944 στη Βισταγή Ρεθύμνου. Κατατάχθηκε
στην Αεροπορία το 1962 (14η Σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύ-
τηκε το 1985.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός τέκνου. Η εξόδιος
ακολουθία έγινε στις 01-02-2019 στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως

της Θεοτόκου Βισταγής Αμαρίου Ρεθύμνης και η ταφή του
στο εκεί Κοιμητήριο. 
Σμχος (ΤΥΟ) Χρήστος Κομνάρης

Γεννήθηκε το 1943 στο Σισάνιο – Κοζάνης. Κατατάχθηκε
στην Αεροπορία το 1963 (15η Σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύ-
τηκε το 1998.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός τέκνου. Η εξόδιος
ακολουθία έγινε στις 02-02-2019 στον Ιερό Ναό Αγίων
Αναργύρων Βόλου και η ταφή του στο Νεκροταφείο στη
Θέση Κούκος.
Ταξχος (Ι) Μάνος Αναστάσιος

Γεννήθηκε το 1933 στις Μυκήνες Αργολίδας.
Κατατάχθηκε στην Αεροπορία το 1953 (ΣΙ / 27η) και αποστρα-
τεύτηκε το 1978.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο τέκνων. Η εξόδιος
ακολουθία έγινε στις 05-02-2019 στον Ιερό Ναό Αγίας
Τριάδας Χολαργού και η ταφή του στο εκεί Κοιμητήριο. 
Ταξχος (ΜΑ) Γεώργιος Δημητρίου

Γεννήθηκε το 1939 στην αθήνα. Κατατάχθηκε στην
Αεροπορία το 1958 (ΣΙ / ΜΗΧ) και αποστρατεύτηκε το 1987.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο τέκνων . Η εξόδιος
ακολουθία έγινε στις 06-02-2019 στον Ιερό Ναό Αγίου
Σεραφείμ Παλαιάς Πεντέλης και η ταφή του στο εκεί
Κοιμητήριο. 
Ταξχος (Ι) Φώτιος Τσαγκλής

Γεννήθηκε το 1935 στο Μοσχάτο Αττικής. Κατατάχθηκε
στην Αεροπορία το 1954 (ΣΙ / 28η) και αποστρατεύτηκε το
1981.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο τέκνων. Η εξόδιος
ακολουθία έγινε στις 06-02-2019 στον Ιερό Ναό
Ευαγγελίστριας Νέας Ερυθραίας και η ταφή του στο εκεί
Κοιμητήριο.
Σμχος (ΤΥΑ) Γεώργιος Μπίγγος

Γεννήθηκε το 1948 στον Πολύγυρο Ιωαννίνων.
Κατατάχθηκε στην Αεροπορία το 1965 (17η ΣΤΥΑ) και απο-
στρατεύτηκε το 2000.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας τριών τέκνων. Η εξόδιος
ακολουθία έγινε στις 10-02-2019 στον Ιερό Ναό Αγίου
Σεραφείμ Παλαιάς Πεντέλης και η ταφή του στο εκεί
Κοιμητήριο.
Ασμχος (ΤΜΑ) Ιωάννης Κασάπης

Γεννήθηκε το 1935 στην Νίκαια Αττικής. Κατατάχθηκε
στην Αεροπορία το 1953 (5η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το
1983. 

Ήταν παντρεμένος και η εξόδιος ακολουθία και η ταφή
του έγινε στο Κοιμητήριο Παπάγου. 
Σμχος (ΤΥΑ) Αθανάσιος Μακρής

Γεννήθηκε το 1945 στον Ελληνόπυργο Καρδίτσας.
Κατατάχθηκε στην Αεροπορία το 1963 (15η ΣΤΥΑ) και
αποστρατεύτηκε το 1998.
Υπτχος (Ι) Ρούσσος Κωνσταντίνος

Γεννήθηκε το 1933 στην Ελευσίνα. Κατατάχθηκε στην
Αεροπορία το 1951 και αποστρατεύτηκε το 1978. 

Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο τέκνων. Η εξόδιος
ακολουθία έγινε στις 21-02-2019 στο Κοιμητήριο
Καλλιθέας.
Σμχος (ΤΥΕ) Θεοδωρίδης Αθανάσιος

Γεννήθηκε το 1948 στην Κομοτηνή. Κατατάχτηκε στην
Αεροπορία το 1966 (18η Σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε
το 2001.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας τριών τέκνων. Η εξόδιος
ακολουθία έγινε στις 21-02-2019 στον Ιερό Ναό
Παμεγίστων Ταξιαρχών Νέας Κερασιάς Θέρμης και η ταφή
του στο εκεί Κοιμητήριο.
Σμχος (ΤΥΟ) Μπίτσικας Κωνσταντίνος

Γεννήθηκε το 1942 στους Αρμενιούς Κυπαρισσίας.
Κατατάχτηκε στην Αεροπορία το 1960 (12η Σειρά ΣΤΥΑ) και
αποστρατεύτηκε το 1995 .

Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο τέκνων. Η εξόδιος
ακολουθία έγινε στις 26-02-2019 στον Ιερό Ναό Αγίου
Νικολάου Μπουρτσίου Ευβοίας και η ταφή του στο εκεί
Κοιμητήριο.
Επγός (ΑΝΟ) Δενεσάκη Γεωργία

Γεννήθηκε το 1958 στο Αραχναίο Ναυπλίας. Κατατάχτηκε
στην Αεροπορία το 1980 και αποστρατεύτηκε το 2011.

Ήταν παντρεμένη και μητέρα δύο τέκνων. Η εξόδιος ακο-
λουθία και η ταφή της έγινε στις 26-02-2019 στο Κοιμητήριο
Περιστερίου.
Σμχος Εγκαταστάσεων Βισβίνης Δημήτριος

Την 31η Δεκεμβρίου 2018 έφυγε από την ζωή  και η εξό-
διος ακολουθία πραγματοποιήθηκε την 1η Ιανουαρίου 2019. 

Η ΕΑΑΑ εύχεται, να είναι ελαφρύ το χώμα που σκέ-
πασε τους αείμνηστους συναδέλφους μας και στους οι-
κείους τους την, εξ ύψους, παρηγοριά.
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Γ. ΚατςαριΔης - α. ΚιτςιΟυ

ςυνερΓατες ΔιΚηΓΟριΚΟ ΓραΦειΟ&

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
υιός Ασμ/χου ε.α.

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
Κυκλαμίνων 7 Περιστέρι, Τ.Κ. 12137   τηλ. 211 4083333, κιν. 693 2488462

vergopoulose@gmail.com

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.λ.π] 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Μιλτιάδου 63 Γέρακας Αττικής 15344        ΤΗΛ 210 6132022 ΚΙΝ 6932065296 

Υποπτέραρχος Ανδρέας Κυριακίδης
Στο βιβλίο  « Ιστορία Εθνικής Μετεωρολογικής

Υπηρεσίας, 1931 – 1950 », που εκπονήθηκε από τον συν-
τάσσοντα το παρόν κείμενο και εκδόθηκε το 2015 με μέ-
ριμνα του Μαριολοπούλειου – Καναγκίνειου Ιδρύματος,
μνημονεύεται στο κεφάλαιο των διατελεσάντων
Διευθυντών της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας [ΜΥ] του
Ελληνικού κράτους [μεταγενέστερος τίτλος Διοικητών
ΕΜΥ] και ο Ανδρέας Κυριακίδης. Το διακεκριμένο αυτό
στέλεχος προερχόταν από το Πολεμικό Ναυτικό [ΠΝ] και
στη συνέχεια ηγήθηκε του σώματος των πρωτοπόρων
της ΜΥ.

Τα λίγα στοιχεία της εξελικτικής του διαδρομής και
προσφοράς υπηρεσιών, εκτιμάται ότι μας δίνουν την ει-
κόνα ενός πραγματικά ανήσυχου και δημιουργικού πνεύ-
ματος, που καταξιώθηκε όχι μόνο στον εθνικό μας χώρο,
αλλά και στο διεθνές μετ. περιβάλλον. Εισαγωγικά: ήταν
γνώστης της Γαλλικής και Αγγλικής γλώσσας. 
* Περίοδος 1920 – 1927.  

Μετά την αποφοίτησή του από τη Σχολή Ναυτικών
Δοκίμων ως μάχιμος Σημαιοφόρος, υπηρέτησε σε μάχι-
μες, διοικητικές και επιτελικές θέσεις του Π Ν.   
*  Περίοδος 1928 -1951. 

Στη διετία 1928 – 1929, περατώνει τις μετεωρο-
λογικές του σπουδές στην Εθνική Μετεωρολογική Σχολή
της Γαλλίας και στο Μετεωρολογικό Σχολείο της
Αγγλίας. 

Το 1930, ο Υπουργός Αεροπορίας Αλέξανδρος
Ζάννας αναθέτει στον τότε Υποπλοίαρχο Ανδρέα
Κυριακίδη, Διευθυντή του Μετεωρολογικού Τμήματος
του Υπουργείου, τη σχεδίαση της μετ. δράσης της χώρας
μας κατά τα Γαλλικά και Αγγλικά πρότυπα. Η συνένωση
και ο συντονισμός των τότε κατακερματισμένων μετ.
δραστηριοτήτων της χώρας μας εντασσόταν στο μεταρ-
ρυθμιστικό πνεύμα του Ελευθερίου Βενιζέλου. Μετά τις
αποτυχημένες προσπάθειες για σύγκλιση των απόψεων
Εθνικού Αστεροσκοπείου και Υπουργείου Αεροπορίας,

ο Α. Κυριακίδης σχεδίασε το νέο θεσμικό πλαίσιο τής μετ.
δράσης της χώρας μας με κεντρικούς άξονες: 1. μια και
ενιαία Μετεωρολογική Υπηρεσία στο Ελληνικό κράτος,
ιδέα που απηχούσε και τις απόψεις του στρατηγού
Delcambre, Διευθυντή της Γαλλικής Μετεωρολογικής
Υπηρεσίας. 2. σαφής προσδιορισμός των αποφασιστικών
της αρμοδιοτήτων, αλλά και των συντονιστικών της με
τους ερευνητικούς φορείς και 3. δραστικός περιορισμός
της κρατικής δαπάνης, με τον έλεγχο των νεοφανών κρα-
τικών φορέων σε τυχόν πεδία επικαλυπτόμενων μετ.
δραστηριοτήτων. 

Το 1931, εισήχθη στα νομοθετικά σώματα το σχετικό
νομοσχέδιο του Υπουργείου Αεροπορίας και έλαβε την
οριστική του μορφή με το νόμο 5258 /31. Άξιο μνείας εί-
ναι και το γεγονός ότι κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου
σε αυτά, τα πυρά της αντιπολίτευσης στρέφονταν και κατά
του Αξιωματικού Ανδρέα Κυριακίδη, γιατί αυτός ήταν ο
ιθύνων νους της υλοποίησης του όλου μεταρρυθμιστικού
πνεύματος στο χώρο της Μετεωρολογίας. 

Στην περίοδο 1933-1940, ο Α. Κυριακίδης ως Υπο -
διευθυντής της ΜΥ εκπροσώπευσε την Υ 1933, ο
τότε Υποδιευθυντής της ΜΥ μετατάχθηκε από την επετη-
ρίδα των Αξιωματικών του ΠΝ, σε εκείνη της Πολεμικής
Αεροπορίας [ΠΑ]. 

Στη διάρκεια της Γερμανικής κατοχής στη χώρα μας,
ο Α. Κυριακίδης ήταν στέλεχος της Μ Υ και όχι
Διευθυντής της, γιατί την τότε ΜΥ τη διοικούσε Γερμανός
Αξιωματικός. Τυχόν τέτοια μνημόνευσή του με το αξίωμα
αυτό, δεν τιμά το ήθος και το αγωνιστικό του πνεύμα και
αντιβαίνει και στο μετακατοχικό νόμο, που αποκατέστησε
την έννομη τάξη στη χώρα μας. Ο Α. Κυριακίδης, στη
διάρκεια της κατοχής ήταν ενταγμένος και στη μυστική
αντιστασιακή οργάνωση «Κόδρος», αρχικά ως
Υπαρχηγός και στη συνέχεια ως Αρχηγός. Για αυτή την
πατριωτική του δράση, τιμήθηκε από την Ελληνική πολι-
τεία με το «Χρυσούν Αριστείον Ανδρείας». 

Στην περίοδο 1945 – 1947 ο Α. Κυριακίδης ως Αντι -
σμήναρχος και στη συνέχεια ως Σμήναρχος, άσκησε κα-
θήκοντα Διευθυντή [ σημερινός τίτλος Διοικητή], αρχικά
της Μ Υ και στη συνέχεια της ΕΜΥ. Γνώστης από την εμ-
πειρία του στις διεθνείς μετ. διασκέψεις των συντελού-
μενων σχεδιασμών στα πλαίσια του νεοϊδρυθέντος Ο Η
Ε, όπου εκκολαπτόταν η ιδέα της κυβερνητικής εκπρο-
σώπησης των χωρών στις διεθνείς μετ. διασκέψεις και
η κατάργηση εκείνης, της μη κυβερνητικής που ήταν στα
πλαίσια του ΙΜΟ, ενεργεί και μετονομάζεται το 1946 η
ΜΥ σε Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία [ΕΜΥ].        

Το 1947, μετά την παραίτησή του από τις τάξεις της ΠΑ
και την προαγωγή του σε Υποπτέραρχο, διορίστηκε, μετά
από διεθνή διαγωνισμό, Αναπληρωτής Γραμματέας του
ΙΜΟ [αντίστοιχη σημερινή θέση: Αναπληρωτής Γενικός
Γραμματέας WMO], θέση που κατείχε μέχρι στις 31
Δεκεμβρίου 1951. Με  την ιδιότητα αυτή συμμετείχε στη
διεθνή διάσκεψη του ΙΜΟ στην Ουάσινγκτον, το 1947,
από την οποία προέκυψε, με διεθνή σύμβαση, ο διάδοχος
του ΙΜΟ, ο σημερινός WMO. Επίσης, με την ιδιότητα αυτή
συμμετείχε και στο πρώτο Συνέδριο του WMO στο Παρίσι,
[Μάρτιος – Απρίλιος 1951]. Στο Συνέδριο αυτό εγκρίθηκε
και το σχέδιο των «Προσωρινών Τεχνικών Κανονισμών
», που είχε εκπονηθεί από μια διεθνή τετραμελή
Επιτροπή, στην οποία συμμετείχε και ο Α. Κυριακίδης. Οι
Κανονισμοί αυτοί αποτέλεσαν τη βάση για την ομαλή με-
τάπτωση της διεθνούς μετ. συνεργασίας από το καθε-
στώς του ΙΜΟ σε εκείνο του WMO.

Τέλος αποτελεί τιμή στον συντάξαντα το σύντομο αυτό
ιστορικό, η μνημόνευση ενός διακεκριμένου στελέχους
της ΜΥ - ΕΜΥ. 

Ευάγγελος Δ. Μαντής       
Ταξίαρχος ε. α

Μετεωρολόγος

➤AΡΘΡΟ
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ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ και ΒΡΑΒΕΥΣΗ
ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ 

Με ιδιαίτερη επιτυχία τόσο οργανωτική όσο και  από πλευ-
ράς προσέλευσης  πραγματοποιήθηκε το      Σάββατο  19 Ιαν
2019 η εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας και της βράβευσης
αριστούχων.

Η επιβλητική  αίθουσα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» της ΛΑΦΘ φιλοξέ-
νησε  τους  συνάδελφους  και τις  οικογένειές τους, καθώς και
τους   προσκεκλημένους εκπροσώπους φορέων της
Θεσσαλονίκης, που με τη παρουσία τους τίμησαν το Παράρτημα
Θεσσαλονίκης και  κυρίως τους βραβευθέντες..

Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος το Παραρτήματος Ασμχος
ε.α. ΑΘΑΝ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ , αναφέρθηκε στην ξεχωριστή σημασία
που δίνεται στην βράβευση των αριστούχων, καθώς και  στην
σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών και της συνέχισης
του αεροπορικού πνεύματος.

Χαιρετισμούς απεύθυναν ακόμη ο  Πάτ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Στρ.
Ιερέας του Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου κι Ελένης του Γ’ΣΣ, ο Σμχος
ε.α Κος ΦΑΛΤΑΙΤΣ εκ μέρους του Προέδρου και του Δ.Σ. της
ΕΑΑΑ  

Ακολούθησε η απονομή επαίνων και αναμνηστικών σε
όσους απέκτησαν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, όσους απέκτη-
σαν πτυχία Σχολής ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, /όσους εισήχθησαν στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, και όσους αποφοίτησαν ή προήχθη-
σαν με άριστα στις Γ ́ και Β΄ τάξεις του Λυκείου.

Την βασιλόπιτα ευλόγησε ο Πατ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ και έκοψε ο κ.
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ συνεπικουρούμενος από τον Αντιπρόεδρο κ. ΛΑ-
ΣΠΙΔΗ και τον Ταμία  κ. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους  ο Δκτής της
350 ΠΚΒ  Σμχος (Ι) κ. ΚΟΜΙΤΟΥΔΗΣ  ως εκπρόσωπος του κ.
ΑΓΕΑ, ο Σμχος (Ι) κ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ, ως εκπρόσωπος του Δκτή
Γ’ΣΣ/ NRDC, o Σμχος (I)  κ. BΛΑΧΟΣ, της ΑΔΙΣΠΟ, ο Ανθπχος κ.
ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ, της ΝΔΒΕ,  ο Πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων
της ΕΛ.ΑΣ/Θεσσαλονίκης  κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ και το μέλος κ. ΤΟ-
ΜΑΖΗΣ, ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Μακεδονίας του
Συνδέσμου Αποφοίτων Σ.Ι. κ. ΚΑΛΑΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ,  ο Πρόεδρος
των αποστράτων  της Πυροσβεστικής Θεσσαλονίκης κ. ΦΑ-
ΦΟΥΤΗΣ,  ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της ΕΑΑΣ/Θ κ. ΤΡΑ-
ΧΑΝΑΤΖΗΣ και κ.  ΣΑΚΚΑΣ,  ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ/Θ κ. ΤΣΑΙ-
ΛΑΣ, ο Αντιπρόεδρος των αποστράτων Λιμενικού Σώματος, οι
επίτιμοι Πρόεδροι του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης κ. ΝΤΙΝΙ-
ΔΗΣ και κ. ΓΙΑΠΟΥΤΖΙΔΗΣ, οι εκπρόσωποι του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ
κ.. ΦΑΛΤΑΙΤΣ και κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ , ο εκπρόσωπος του
Συλλόγου Αποφοίτων ΣΣΑΣ κ. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ, ο Πρόεδρος και
ο Γραμματέας της ΕΣΠΕΕΘ κ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ και κ. ΣΑΡΡΗΣ,
ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Ε.Δ. και Σ.Α.
Θερμαϊκού κ. ΓΟΥΡΓΟΥΝΙΔΗΣ   

Το ΔΣ αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τον Δκτη του
Γ’ΣΣ Αντγο κ. ΜΠΙΚΟ για την παραχώρηση της ΛΑΦΘ, και  τον
Διευθυντή και το προσωπικό της ΛΑΦΘ καθώς και όλους τους
συναδέλφους που με την βοήθειά τους   συνέβαλλαν στην επι-
τυχία της εκδήλωσης 

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΣΤΗΝ  ΑΘΗΝΑ

Τα μέλη του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης έδωσαν και πάλι
ένα  βροντερό παρόν  στο  συλλαλητήριο που διοργανώθηκε
στις 20 Ιαν 2019 στην Αθήνα, διατρανώνοντας την αντίθεσή
τους στη Συμφωνία των Πρεσπών και  για την  παραχώρηση
του ονόματος της Μακεδονίας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Ολοκληρώθηκε  η συγκέντρωση αγαθών πρώτης ανάγκης,
που οργάνωσε το Παράρτημα Θεσσαλονίκης και τα οποία πα-
ραδόθηκαν στον Ξενώνα Προστασίας Άγαμων Μητέρων,  που
ανήκει στο Εκκλησιαστικό Ίδρυμα «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡ-
ΚΟΣ»

Με τις δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης ,  ενισχύεται το
κοινωνικό  προφίλ του Παραρτήματος και, αποδεικνύεται  πόσο
σημαντικές είναι οι έννοιες κοινωνική προσφορά, αλληλεγγύη
και εθελοντισμός. Έννοιες , που βρίσκουν το πραγματικό τους
νόημα, όχι μόνο στις ημέρες των εορτών, αλλά και στην καθη-
μερινότητα.

Ευχαριστούμε θερμά και συγχαίρουμε όσους ανταποκρίθη-
καν στο κάλεσμα του Δ.Σ. του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης και
στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, πρόσφεραν από το
περίσσευμα ή από το υστέρημά τους τα  αγαθά πρώτης ανάγκης
που συλλέξαμε.

Ευχόμαστε να βρεθούν ακόμη περισσότεροι συνάδελφοι
που θα συμμετάσχουν σε επόμενη αντίστοιχη δράση.

ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Εθιμοτυπική επίσκεψη στο Μητροπολίτη Νεαπολέως και
Σταυρουπόλεως Σεβασμιότατο  κ.κ. ΒΑΡΝΑΒΑ, πραγματοποί-
ησαν ο Πρόεδρος της ΕΑΑΑ/ Παράρτημα Θεσσαλονίκης  κ.
ΑΘΑΝ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ και ο Γραμματέας κ. ΝΙΚ. ΜΥΛΩΣΗΣ.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, συζητήθηκαν θέματα που
αφορούν

• στα ζητήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία και
στην  συμβολή της Εκκλησίας και ειδικότερα της Ιεράς
Μητροπόλεως στην ανακούφιση των δοκιμαζομένων από την
κρίση συνανθρώπων.

• στην πολύ στενή διαχρονική σχέση  της Εκκλησίας με τις

Ένοπλες Δυνάμεις και το σημαντικό κοινωνικό έργο  που επι-
τελούν  παράλληλα με  τον επιχειρησιακό τους ρόλο.

Το Σάββατο, 19-1-2019 πραγματοποιήθηκε στην 110 ΠΜ η
κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας της Ένωσης
Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας/Παράρτημα Λάρισας.
Σε μια κατάμεστη αίθουσα οι ε.α. αξιωματικοί και οι οικογένειές
τους απήλαυσαν μια όμορφη βραδιά με κέφι και χορό που κρά-
τησε έως τις πρώτες πρωινές ώρες. Μετά το καλωσόρισμα που
έγινε από τον πρόεδρο του Παραρτήματος, Σγο ε.α. κ. Κων/νο
Λιούτα, ακολούθησε η ευλογία και η κοπή της Βασιλόπιτας από
τον ιερέα Βαρθολομαίο, εκπρόσωπο του Σεβασμιωτάτου
Λαρίσης και Τυρνάβου κ.κ Ιερώνυμου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δ/νων
Σύμβουλος της ΕΑΑΑ, Ασμχος ε.α. Ιωάννης Κρανιάς, ο νεοεκλε-
γέν αντιπρόεδρος της ΕΑΑΑ, Υπτχος ε.α. Παύλος Χρήστου, ο Τξχος
(Ι) Γεώργιος Τσαλαμιδάς ως εκπρόσωπος του Αρχηγού της
Τακτικής Αεροπορίας, ο Δήμαρχος Λαρισαίων κ. Απόστολος
Καλογιάννης, ο Βουλευτής Λάρισας κ. Χρήστος Κέλλας, ο
Βουλευτής Λάρισας κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο Βουλευτής
Λάρισας κ. Κων/νος Μπαριώτας, ο αντιδήμαρχος Λαρισαίων και
συνάδελφος Γιώργος Ζαούτσος, ο εκπρόσωπος του
Περιφερειάρχη κ. Νικόλαος Λιούπας, η Αρχηγός της μείζονος αν-
τιπολίτευσης του Δήμου Λαρισαίων κ. Καραλαριώτου, ο Δκτης
της 110 ΠΜ Σμχος (Ι) Απόστολος Χόρτης, ο Υδκτης της 110 ΠΜ
Σμχος (Ι) Χρήστος Κακατάτσης, ο εκπρόσωπος του ΕΚΑΕ Επγος
Γεώργιος Δερπάνης, ο Υδκτης του ΑΚΕ Σμχος Ηλίας
Ντουρούμογλου, ο εκπρόσωπος του Στρατηγού της 1ης Στρατιάς
Αχης κ. Στεργιούλας, ο πρόεδρος της ΕΑΑΑ/Βόλου Υπτχος ε.α.
Νικόλαος Ποντίδας, ο νεοεκλεγέν πρόεδρος της
ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Βόλου, Ασμχος ε.α. Ελευθέριος
Σπανομήτρος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εφέδρων
Αξιωματικών Ν. Λάρισας Απόστολος Βερέμης, ο πρόεδρος του
συλλόγου αποστράτων χωροφυλακής και Ελληνικής αστυνομίας
κ. Θεόδωρος Χρυσόμαλλος, εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων.   

Εκδήλωση Γυναικών ΕΑΑΑ/Παρ. Λάρισας

Στις 12-12-2018 το ΔΣ και οι γυναίκες της ΕΑΑΑ/
Παράρτημα Λάρισας οργάνωσαν φιλανθρωπική εκδήλωση
ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων και της πρωτοχρονιάς.

Ο πρόεδρος του και όλα τα μέλη του ΔΣ, με τη συγκίνηση έκ-
δηλη καθώς αυτή ήταν η τελευταία σχετική εκδήλωση του
απερχόμενου ΔΣ, καλωσόρισαν τις γυναίκες και τις ευχαρίστη-
σαν για τη διαχρονική συμμετοχή τους και συμπαράσταση σε
όλες τις πρωτοβουλίες του Παραρτήματος.

Η πρώτη εκδήλωση για τις γυναίκες έγινε το 2013, με την
ανάληψη των καθηκόντων από το νυν ΔΣ, και έκτοτε ακολού-
θησαν πάμπολλες με ανάλογο περιεχόμενο. Πρωτεργάτης και
ψυχή της οργάνωσης καθώς και της υλοποίησης όλων των εκ-
δηλώσεων ήταν ο αντιπρόεδρος, Σμχος ε.α. Κων/νος
Τσιτσώνης με την αμέριστη συμπαράσταση όλων των μελών
του ΔΣ. Η ζωντανή μουσική ενθουσίασε την παρέα και το κέφι
και ο χορός κράτησαν αμείωτα όλη τη βραδιά.

Το ΔΣ αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει όλες τις κυ-
ρίες που συμμετείχαν στην εκδήλωση και συνεισέφεραν για
την επιτυχία της και ιδιαίτερα την κα. Χάιδω Τσακιρίδου για τη
συμβολή της στην οργάνωση.

Να ευχαριστήσει ιδιαίτερα το συνάδελφό μας Ασμχο ε.α.
Νίκο Παρασκευόπουλο που για άλλη μια φορά, αφιλοκερδώς,
ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα να πλαισιώσει την εκδήλωση καλ-
λιτεχνικά (τραγούδι-αρμόνιο).

ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΑΑΑ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

(Για την κοινωνική προσφορά σε ανθρώπους που έχουν
ανάγκη).

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΛΑΡΙΣΑ
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Τιμητική εκδήλωση για τους φορείς που στηρίζουν και συ-
νεισφέρουν στο έργο του Κοινωνικού Παντοπωλείου πραγμα-
τοποίησε ο Δήμος Λαρισαίων στο αμφιθέατρο της Δημοτικής
Πινακοθήκης Λάρισας. Εντεταλμένος σύμβουλος για το
Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι ο συνάδελφός μας Σγος ε.α. κ.
Μιχάλης Αναστασίου.

Ανάμεσα στους τιμηθέντες ήταν και η ΕΑΑΑ παράρτημα
Λάρισας που έχει συνεισφέρει επανειλημμένα στις πρωτοβου-
λίες του Δήμου για την ανακούφιση ατόμων και οικογενειών
που βιώνουν μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική κατάσταση.

Το Παράρτημα Λάρισας με τις κοινωνικές και φιλανθρωπικές
του δράσεις έχει συνδράμει πολλές φορές στο κοινωνικό φαρ-
μακείο του Δήμου Λάρισας, τα Συσσίτια απόρων «ὉἘπιούσιος»
της Μητρόπολης Λάρισας, το φιλανθρωπικό σωματείο «ΙΩΑΝ-
ΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» που προσφέρει μέσω του παιδικού
σταθμού μια ζεστή αγκαλιά για άπορα παιδιά, διάφορα ιδρύματα
όπως το Κρίκειο και το Χαμόγελο του παιδιού, μεμονωμένες οι-
κογένειες ενώ πρόσφερε υποστήριξη και ενίσχυση των σχολεί-
ων της Βορείας Ηπείρου.

Το ΔΣ αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει από βάθος καρ-
δίας τα μέλη μας και ιδιαίτερα τις κυρίες που όλα αυτά τα χρόνια
με την ευαισθησία που τους διακρίνει και το υψηλό αίσθημα αλ-
ληλεγγύης και ανθρωπιάς που τους διακατέχει είχαν με την προ-
σφορά τους τη δική τους συμβολή στην υποστήριξη των συναν-
θρώπων μας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Ο τιμητικός ΕΠΑΙΝΟΣ τους ανήκει ολοκληρωτικά, υποκλι-
νόμαστε στα φιλανθρωπικά τους αισθήματα και είμαστε υπε-
ρήφανοι γι’ αυτούς.

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας

Την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019, στην κατάμεστη αίθου-
σα εξοχικού κέντρου της πόλης μας και σε εγκάρδιο κλίμα,
πραγματοποιήθηκε η εορταστική εκδήλωση Κοπής
Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Παραρτήματος. Την εκδήλωση τί-
μησαν με την παρουσία τους, ο Ανώτερος Διοικητής Φρουράς
Καλαμάτας και Δκτής 120 ΠΕΑ Σμχος (Ι) Χ. Πεταλάς΄, ο
Αντιπρόσωπος της Ε.Α.Α.Α. Σμχος ε.α Πιέρρος Πλατάνας, ο
Υποδιοικητής της 120 Π.Ε.Α. Σμχος (Ι) Πέτρος Ντουλαπτσής,
εκπρόσωπος του Παραρτήματος Πατρών.

1. Μετά από πρόσκληση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας, ο Πρόεδρος  του Παραρτήματος περευρέθει στην δο-
ξολογία για τον καινούργιο χρόνο 2019, στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό Πατρών, παρουσία του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσοστόμου, του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας, βουλευτών και πλήθος κόσμου.

2. Την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019 σε αίθουσα του ξενοδο-
χείου ΑΣΤΕΡΑ πραγματοποιήθηκε η κοπή της Πρω -
τοχρονιάτικης βασιλόπιτας του Παραρτήματος Πάτρας. Πλήθος
Συναδέλφων παρευρέθηκε στην εκδήλωση με ευχές Χρόνια
Πολλά και Καλή Χρονιά από τον Πρόεδρο και το Δ.Σ του
Παραρτήματος. Σε μια ζεστή ατμόσφαιρα το εφηβικό χορευτικό
του Χορευτικού Λαογραφικού Ομίλου Μεσάτιδας ΄΄Ο
Φίλερης΄΄ χορούς της Πελοποννήσου. Τέλος ο Πρόεδρος του
Παραρτήματος Ασμχος ε.α Βασίλης Χρόνης απένειμε τιμητική
πλακέτα της ΕΑΑΑ στον Συνάδελφο και ψυχή του Φίλερη για
την προσφορά του στο Παράρτημα. Το φλουρί της βασιλόπιτας
έπεσε στον Ασμχο (Ι) Γρηγόρη Συμεωνίδη.

3.Την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο
Αγρίνιο και στο όμορφο περιβάλλον του κέντρου ΄΄ΚΟΡΑΛΛΙ΄΄
η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας των Μελών της
Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας του
Παραρτήματος Πάτρας που διαμένουν στο Νομό Αιτω -
λοακαρνανίας. Το σύνολο σχεδόν των Συναδέλφων ανταποκρί-
θηκε στην πρόσκληση του Δ.Σ και περάσαμε μια όμορφη βραδιά.
Το καλωσόρισμα έκανε ο πρόεδρος του Παραρτήματος, Ασμχος
ε.α. Βασίλειος Χρόνης, ο οποίος και ευχήθηκε τα Χρόνια Πολλά.
Το φλουρί της βασιλόπιτας έπεσε στον Ασμχο ε.α . Σπύρο Ξυγκά.
Ευχαριστούμε όλους που τίμησαν με την παρουσία τους την εκδή-
λωση και ιδιαίτερα τους Ασμχους ε.α Χρήστο Παπαδόπουλο και
Νίκο Αθανασόπουλο για την άρτια οργάνωση.

4. Την Κυριακη 20 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στη
Λέσχη Αξιωματικών της 117 ΠΜ η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης
Βασιλόπιτας των Μελών της Ένωσης Αποστράτων
Αξιωματικών Αεροπορίας του Παραρτήματος Πάτρας που δια-
μένουν στο Νομό Ηλείας. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Δκτής
του ΚΕΑΤ Σμχος (Ι) Κωνσταντίνος Ζολώτας και ο Υπδκτής της
Πτέρυγας Σμχος (Ι) Γεώργιος Χριστοδούλου. Το καλωσόρισμα
έκανε ο πρόεδρος του Παραρτήματος, Ασμχος ε.α. Βασίλειος
Χρόνης, ο οποίος ευχαρίστησε τον Υπδκτή για την φιλοξενία
και ευχήθηκε τα Χρόνια Πολλά στα Μέλη μας. Το φλουρί της
βασιλόπιτας έπεσε στον Σμχο ε.α . Γεώργιο Βαμβακούση. Στη
συνέχεια παρατέθηκε πλούσιο γεύμα. Ευχαριστούμε όλους που
τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση και ιδιαίτερα την
Εσμία Γρηγοριάδου Δέσποινα και τον Σμια Νικούλη Δημήτριο
και το Προσωπικό της Λέσχης για την άρτια οργάνωση και εξυ-
πηρέτηση.

5. Μετά από πρόσκληση του Παραρτήματος Καλαμάτας, στην
εκδήλωση για την κοπή της πίτας των μελών της, το Παράρτημα
Πατρών εκπροσώπησε ο Σμχος ε.α. Χαράλαμπος
Θεοδοσόπουλος. 

Την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου το ΔΣ του Παραρτήματος τίμη-
σε με την παρουσία του τον Εορτασμό των 30 ΧΡΟΝΩΝ της 331
ΜΠΚ στην 114 ΠΜ, ευχόμενοι ΚΑΛΕΣ κ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΠΤΗΣΕΙΣ
και ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, προσφέροντας στον Δκτή της
Μοίρας και στον Αρχιμηχανικό τις εικόνες των Αρχαγγέλων
και της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου και την Κυριακή 25 Νοεμβρίου,
ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ του Παραρτήματος Ταξχος (Μ) ε.α
Ιωάννης Μητράκης εκπροσώπησε το Παράρτημα στον επίσημο
εορτασμό της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων και της
Επετείου της Εθνικής Αντίστασης στην πόλη της Χαλκίδας,

συμμετέχοντας στην δοξολογία για τον εορτασμό της Επετείου,
στην επιμνημόσυνη δέηση και στην κατάθεση στεφάνου στο
Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Την Κυριακή 25 Νοεμβρίου τα Μέλη του Παραρτήματος
Χαλκίδας συμμετείχαν στις Εκλογές για την ανάδειξη του ΔΣ
της ΕΑΑΑ και στην σφυγμομέτρηση για το ΔΣ του
Παραρτήματος. Το σημαντικό της ημέρας είναι η αύξηση της
προσέλευσης των Μελών.

Στις 24 και 31 Δεκεμβρίου το ΔΣ και μέλη του Παραρτήματος
Χαλκίδας αντάλλαξαν ευχές παρουσία και της χορωδίας στρα-
τευσίμων της Σχολής Πεζικού Χαλκίδας που έψαλαν τα κάλαντα
(μικρασιάτικα και κρητικά). Κατά την διάρκεια των εορτών τα
Μέλη του ΔΣ εκπροσώπησαν το Παράρτημα σε διάφορες εορ-
ταστικές εκδηλώσεις στην πόλη της Χαλκίδας.

Την 1η Ιανουαρίου 2019, ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ του
Παραρτήματος Ταξχος (Μ) ε.α Ιωάννης Μητράκης και ο
Γραμματέας Υπτχος (ΕΑ) εα Γεώργιος Μπουραντάς εκπροσώ-
πησαν το Παράρτημα στον επίσημο εορτασμό της Πρωτοχρονιάς
στην πόλη της Χαλκίδας,  συμμετέχοντας στην δοξολογία για
την Νέα Χρονιά στον Μητροπολιτικό ΙΝ του Αγίου Δημητρίου
και αντάλλαξαν ευχές με τους άρχοντες της πόλης.

Την 6η Ιανουαρίου 2019, ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ του
Παραρτήματος Ταξχος (Μ) ε.α Ιωάννης Μητράκης εκπροσώπη-
σε το Παράρτημα στον επίσημο εορτασμό του Αγιασμού των
Υδάτων,  συμμετέχοντας στον Μεγάλο Αγιασμό στον ΙΝ του
Αγίου Νικολάου, στην λιτανεία και στο πατροπαράδοτο έθιμο
της ρίψης του Τιμίου Σταυρού στα νερά του Ευβοϊκού.

Την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019, ο Αντιπρόεδρος του
ΔΣ του Παραρτήματος Ταξχος (Μ) ε.α Ιωάννης Μητράκης εκ-
προσώπησε το Παράρτημα στην Κοπή της Βασιλόπιτας στην
Σχολή Πεζικού Χαλκίδας.

Την Κυριακή 13 Ιανουαρίου ο ο Γραμματέας Υπτχος (ΕΑ) εα
Γεώργιος Μπουραντάς εκπροσώπησε το Παράρτημα στην Κοπή
της Βασιλόπιτας της Ένωσης Εφέδρων Αξιωματικών Νομού
Ευβοίας.

Την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019 το ΔΣ έχει προγραμμα-
τίσει για τα Μέλη του Παραρτήματος “Κοπή Βασιλόπιτας -
Συνεστίαση – Βράβευση Αριστούχων Μαθητών” στην ταβέρνα
“Ο ΡΕΝΟΣ”.

1. Εορτές – Τελετές
α.   Ο Πρόεδρος και μέλη του ΔΣ συμμετείχαν στις εκδηλώ-

σεις για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης
Οκτωβρίου, που διοργανώθηκαν από την Περιφερειακή
Ενότητα Χανίων.  

β.  Ο Πρόεδρος, το ΔΣ και μέλη του Παραρτήματος  συμμε-
τείχαν στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Προστάτη της ΠΑ,
Αρχαγγέλου Μιχαήλ, που διοργανώθηκαν από την 115 ΠΜ, στη
Μονάδα. Έγινε κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο του
Παραρτήματος στο Μνημείο Πεσόντων της Μονάδος. 

2.  Τελετή στο Μνημείο Πεσόντων Αεροπορίας
Χανίων

Η ΕΑΑΑ / Παράρτημά Χανίων συνδιοργάνωσε με την
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων το Δήμο Χανίων και την 115 ΠΜ,
επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο «Μνημείο
Πεσόντων Αεροπορίας» της πόλης Χανίων, στα πλαίσια του
εορτασμού του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας,
Αρχαγγέλου Μιχαήλ, την 7 Νοεμβρίου 20148 και ώρα 10.30.  

Στην τελετή χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης
Κυδωνίας & Αποκορώνου κ. Δαμασκηνός και παρευρεθήκαν
οι οικογένειες των πεσόντων Αεροπορίας, οι Θρησκευτικές –
Πολιτικές και Στρατιωτικές Αρχές του τόπου μας και οι εν απο-
στρατεία συνάδελφοι μέλη του Παραρτήματός μας.

Στέφανα κατατέθηκαν από εκπροσώπους των Αρχών της
πόλης, την Ε.Α.Α.Α , τον Δκτή 115 ΠΜ, και από εκπρόσωπο της
ΠΑ.Σ.ΟΙ.Π.Α.

3. Φιλανθρωπίες
Με προσφορές των μελών μας συγκεντρώθηκαν χρήματα,

με τα οποία προμηθευτήκαμε ελαιόλαδο ( όπως μας ζητήθηκε)
το οποίο προσφέραμε στην κοινωνική δομή «Χαμόγελο του
Παιδιού ».

Απτχος (Ι) εα Αντώνιος Καμπιανάκης
Πρόεδρος 
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Η ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΑΜΥΝΟΜΕΝΗ ΧΩΡΑ

Oταν μια χώρα υπεραμύνεται των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, η ανά-
πτυξη-χρήση αξιόπιστης εθνικής στρατηγικής συνίσταται στον αποτε-
λεσματικό συσχετισμό των μέσων και στόχων με αντικειμενικό σκοπό

τη διασφάλιση και διατήρηση των δικαιωμάτων αυτών .
Στις διακρατικές διενέξεις, η αποτροπή λειτουργεί με βάση την αλληλεπί-

δραση παραστάσεων και εκτιμήσεων των αντιπάλων, ως προς το risk, το κό-
στος, τα οφέλη και το αποτέλεσμα πιθανών ενεργειών. Η αποτελεσματικότητα
της αποτροπής καθορίζει την πολιτική έκβαση της «αναμέτρησης» και μετα-
βάλλει την πιθανότητα έναρξης πολεμικής σύγκρουσης. Η επιλογή της στρα-
τηγικής εξαρτάται από την εκτίμηση της κατάστασης και της αντιστοιχίας του
σκοπού προς τα μέσα. Η ακριβής ισορροπία μέσων και σκοπού, δημιουργεί
προϋποθέσεις οικονομίας δυνάμεων. Ένας βασικός σκοπός του αμυνόμενου
κράτους είναι η προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων και η μείωση της
επιθετικότητας του αντιπάλου. Ως κύρια μέσα χρησιμοποιούνται η κίνηση και
ο αιφνιδιασμός. Η κίνηση προκαλεί αιφνιδιασμό και ο αιφνιδιασμός ωθεί την
κίνηση. Όταν η «απειλή» είναι ορατή και «η επιθετικότητα χωρίς λόγο» περισ-
σή, επέρχεται μια κατάσταση ακήρυκτου πόλεμου μεταξύ των αντιπάλων, η
βία ή η απειλή χρήσης βίας, ξεφεύγει από κάθε έλεγχο. Τότε εξαλείφεται η δια-
φορά ανάμεσα στη βία και τη μη-βία, στην ειρήνη και στη μη-ειρήνη και κανείς
δεν ξέρει που αρχίζει και που τελειώνει η βία ή η ειρήνη.

 Για τον «αμυνόμενο» και τον «επιτιθέμενο», η αξιοπιστία των «απειλών»
εξαρτάται από τα εξής:

1. Καθορισμό εθνικών στόχων και κύριας εθνικής απειλής και χάραξη ακο-
λουθητέας στρατηγικής, ανεξαρτήτως κόστους, για επίτευξη αυτών.

2. Εθνική συναίνεση και εθνικό φρόνημα για προάσπιση των κυριαρχικών
δικαιωμάτων.

3. Ικανή, αξιόμαχη και αξιόπιστη ηγεσία για πραγμάτωση των εθνικών στό-
χων.

4. Αποδεδειγμένη δυναμικότητα, αποφασιστικότητα και ετοιμότητα προάσπι-
σης των εθνικών στόχων και συμφερόντων.

5. Ύπαρξη διαθέσιμων οικονομικών πόρων για υποστήριξη επιθυμητών στρα-
τηγικών κατευθύνσεων.

6. Ποσοτική και ποιοτική επάρκεια στρατιωτικού εξοπλισμού, σε σχέση πάντα
με τον αντίπαλο, καθώς και ύπαρξη μακροπρόθεσμων εξοπλιστικών προ-
γραμμάτων.

7. Ρεαλιστικό προγραμματισμό στρατιωτικών επιχειρήσεων και υλοποιήσιμη
επιχειρησιακή σχεδίαση.

8.Διεθνείς σχέσεις, συμμετοχή σε συμμαχίες και αμυντικές συμφωνίες.
9. Η φήμη του κράτους στο να αποθαρρύνει-αποτρέπει τους αντιπάλους της.

10. Το επίπεδο τεχνολογικής-βιομηχανικής ανάπτυξης και η πολεμική βιομη-
χανία του κράτους.

11. Αξιόπιστο σύστημα συλλογής, επεξεργασίας και αξιολόγησης πληροφο-
ριών σχετικών με την απειλή και τις πιθανές ενέργειες του αντιπάλου.
 Ο αποτρέπων, θα πρέπει να ασκήσει πρακτική πολιτική που να αξιοποιεί

την αποτρεπτική του ικανότητα και να έχει δυνατότητα αποστολής δυναμικών
κωδικοποιημένων «Εικόνων» και να δημιουργεί αποτρεπτικές εντυπώσεις
προσομοιώσεων στον αντίπαλο. Η αποτροπή λειτουργεί αποτελεσματικά, όταν
το αναμενόμενο κόστος για τον επιτιθέμενο, είναι μεγαλύτερο από τα προσ-
δοκώμενα οφέλη και όταν η κεντρική στρατηγική πολιτική του αποτρέποντος
προσανατολίζει τον αντίπαλο στο να απέχει από ενέργειες παραβίασης κυ-
ριαρχικών δικαιωμάτων. Η αποφυγή του πολέμου για τον αποτρέποντα-αμυ-
νόμενο αποτελεί τον πιο δύσκολο στόχο, παρότι η αποφυγή φαίνεται «αυτο-
νόητη». Στο αυτονόητο ενυπάρχει η παγίδα του Φαντασιακού, που εμποδίζει
την πραγματοποίησή του, γιατί οι δυσκολίες έγκεινται στην “επικίνδυνη δράση”
που απαιτεί η «σύλληψη» του Πραγματικού, κάτι που μόνο η Αξιοπιστία μπορεί
να στηρίξει.

 Τα επιμέρους μέτρα αμυντικής πολιτικής του αμυνομένου χρησιμοποι-
ούνται είτε έμμεσα, με την έννοια ότι αποσκοπούν στη δημιουργία ευνοϊκών
συνθηκών, οι οποίες θα επηρεάσουν τη συμπεριφορά του επιτιθέμενου, είτε
άμεσα, με δυναμικές «απρόβλεπτες» στρατιωτικές ενέργειες ενδεικτικού χα-
ρακτήρα, που υποχρεώνουν τον επιτιθέμενο σε «άρση» της επιθετικής πρω-
τοβουλίας και της επιθετικότητας. Η αποτρεπτική απειλή λειτουργεί αξιόπιστα,
όταν ο επιτιθέμενος πιστεύει στην ικανότητα να εκτελεσθούν οι αποτρεπτικές
απειλές και όταν ο αποτρέπων διαθέτει πραγματική ικανότητα να πραγματο-
ποιήσει τις αποτρεπτικές απειλές. Οι ενέργειες της ηγεσίας έχουν αρνητική ή
θετική επίδραση στις προσλαμβάνουσες παραστάσεις και αντιλήψεις του αν-
τιπάλου. Η αποτρεπτική δυνατότητα του κράτους αποδυναμώνεται με ενέργειες
ηττοπάθειας, ανυπομονησίας για εξεύρεση μίας οποιασδήποτε λύσης. Η αξιο-
πιστία της αποτρεπτικής απειλής σχετίζεται και με αποφάσεις, ενέργειες που
δίνουν στον αντίπαλο ενδείξεις  ενδιαφέροντος και ύπαρξης μεγάλου συμφέ-
ροντος.

 Η ικανότητα αντιμετώπισης «ενδιάμεσων απειλών» και η δυνατότητα των
ενόπλων δυνάμεων να εκτελεί αμυντικές και επιθετικές επιχειρήσεις, ενι-
σχύουν την  αξιοπιστία της αποτρεπτικής ικανότητας ενός κράτους. Η αναμονή
της επίθεσης από τον αποτρέποντα πρέπει να τον προετοιμάζει για σειρά αντε-
πιθετικών ενεργειών, δεδομένου ότι οι «αμυντικές νίκες» χρησιμεύουν μόνο
για την αποφυγή των πληγμάτων (παθητική άμυνα) και όχι για να καμφθεί ο αν-
τίπαλος, ώστε να σταματήσει την επίθεση. Η επιλογή και ο καθορισμός του «επι-
θετικού» και/ή «αμυντικού» χαρακτήρα των ενόπλων δυνάμεων, του αμυντικού
δόγματος και της εθνικής στρατιωτικής στρατηγικής ενός κράτους καθορίζουν
εν μέρει το επίπεδο της αποτρεπτικής ικανότητας. Οι όροι «άμυνα/επίθεση»
αναφέρονται σε σχέση με τη μορφή της απειλής, δηλαδή τις πολιτικές και στρα-
τιωτικές επιδιώξεις του αντιπάλου και το στρατηγικό του δόγμα. Ο Clausewitz
σημειώνει: “Τι είναι άμυνα; Η απόκρουση ενός πλήγματος. Ποιό είναι λοιπόν το
χαρακτηριστικό της σημείο; Η αναμονή αυτού του πλήγματος. Είναι αυτό το ση-
μείο που δίνει σε κάθε πράγμα καθοριστικό χαρακτήρα και μόνο αυτό το σημείο
μπορεί να διακρίνει τον πόλεμο στην άμυνα από την επίθεση.” 

 Έχουμε επιθετική στρατηγική, όταν η εθνική στρατιωτική στρατηγική και
το αμυντικό δόγμα, στοχεύουν  στην εξουδετέρωση των ενόπλων δυνάμεων
του αντιπάλου. Η αμυντική στρατηγική ή στρατηγική άμυνας στοχεύει στο να
εμποδιστεί-ακυρωθεί  η εχθρική επίθεση σε χώρους εθνικής κυριαρχίας και
στο να υπάρξει υψηλού βαθμού ικανότητα αντεπίθεσης του αμυνόμενου. Ο
Clausewitz αναφέρει, “άπαξ και ο αμυνόμενος υιοθετήσει την αρχή της κίνησης,
το πλεονέκτημα της μεγαλύτερης συγκέντρωσης και των εσωτερικών γραμ-
μών γίνεται άκρως αποφασιστικό και γενικά πιο αποφασιστικό από τη συγκλί-
νουσα μορφή επίθεσης, για να οδηγήσει στη νίκη”.

 Η ορθή λειτουργία της στρατηγικής άμυνας εξαναγκάζει τον αντίπαλο να
παραιτηθεί από τις κατακτητικές του βλέψεις και επιτρέπει την επιδίωξη απο-
φασιστικής λύσης (επιθετικές δυνατότητες, χρήση τακτικών επίθεσης) με ή
χωρίς προσφυγή σε υλική ενέργεια. Η αμυντική στρατηγική ενέργεια ακόμα
και σε επίπεδο ειρήνης, μπορεί να επιφέρει στρατηγική αποδιάρθρωση του

αντιπάλου (γραμμή ήσσονος αντίστασης και ήσσονος αναμονής, απώλεια της
ελευθερίας ενέργειας και απόφασης) και συγχρόνως να εξασφαλίσει τη δυ-
νατότητα προσαρμογής, τη διατήρηση πρωτοβουλίας και την επιλογή-εκλογή
των αξόνων πιθανών επιχειρήσεων για την επίτευξη εναλλασσόμενων αντι-
κειμενικών σκοπών. Η στρατηγική άμυνας χρησιμοποιεί αναλογίες
άμυνας/επίθεσης, που διασφαλίζουν το κράτος σε περίπτωση μεγάλης κλί-
μακας επιχειρήσεων και παρέχουν δυνατότητα αντιμετώπισης ενδιάμεσων
απειλών.

 Η αποτρεπτική φήμη ενός κράτους, δηλαδή η ικανότητά του  να πραγμα-
τοποιεί αποτελεσματικά τις απειλές του, είναι  συνάρτηση του τι πράττεται και
είναι μία διαδικασία  μακρόχρονης και συνεχούς συμπεριφοράς. Η επανειλημ-
μένη αποτυχία του αποτρέποντος να αντιδράσει σε ενέργειες που συστηματικά
βλάπτουν τα ζωτικά του συμφέροντα, μειώνει την  “αποτρεπτική του φήμη”. H
μελέτη της φήμη των κρατών αντανακλά μία σύγκλιση έρευνας και πρακτικής,
που έχει τις ρίζες σε πολλά θέματα: είναι χαρακτηριστικό της πιθανής μελλον-
τικής συμπεριφοράς, αποτελεί ένα “φράγμα” για τους αντιπάλους, είναι απροσ-
διόριστο στοιχείο συγκριτικού πλεονεκτήματος στις διακρατικές αντιπαραθέ-
σεις, αποτελεί μία έκφυση της ταυτότητας του κράτους. Το “management των
αντιλήψεων” αποτελεί έναν παράγοντα κριτικής σημασίας και απαιτεί μία πε-
ρισσότερη ελκυστική, συγκεντρωτική και επιστημονική προσέγγιση, καθώς
και μία επιθετική εστιασμένη προσπάθεια, ώστε να αναπτύσσεται μία ολοκλη-
ρωμένη διεθνής αντίληψη της φήμης ενός κράτους. Το “management της φή-
μης” αποτελεί ένα αναδυόμενο παράγοντα, στο οποίο όλα τα κράτη συγκλίνουν
και συνεπάγεται μία νέα “αναδιανομή ρόλων” στην παραδοσιακή προσέγγιση
της εθνικής ισχύος και όλοι προσπαθούν να βελτιώσουν και να συντηρήσουν
την θετική “εικόνα” στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον. Προκειμένου
μία χώρα να οικοδομήσει μία ισχυρή φήμη πρέπει να κάνει πολύ περισσότερα
από το να εκμεταλλεύεται την εξωτερική της εικόνα διαμέσου των διεθνών
σχέσεων, διεθνών οργανισμών, συμμαχιών κ.α. Οι ισχυρές φήμες των χωρών
δημιουργούνται, δομούνται και συντηρούνται από έσω προς τα έξω, εφόσον
βέβαια συντρέχουν και οι λοιποί στρατηγικοί παράγοντες (στρατηγική αξία,
αξιόμαχες ένοπλες δυνάμεις, ιστορική αντιλήψεων κ.α.).

 Η αίσθηση της δύναμης μίας χώρας από την ίδια τη χώρα επηρεάζει θετικά
την φήμη της. Η φήμη μίας χώρας έχει απόλυτη σχέση με τη στρατηγική της
ταυτότητα, με τον πυρήνα των αξιών της, με τις ενέργειες και τις αποφάσεις
της. Το κεντρικό αξίωμα των διεθνών σχέσεων είναι η ανάπτυξη μηνυμάτων
σχεδιασμένων να μεταβιβάσουν την αξιοπιστία, τη γνησιότητα, τις διακεκρι-
μένες αξίες και την ταυτότητα-προσωπικότητα μίας χώρας. Η επιτυχία μετριέται
και από την “υποστηρικτική συμπεριφορά” που το διεθνές περιβάλλον επιδει-
κνύει. Οι “ έκτακτες καταστάσεις” (κρίσεις, θερμά επεισόδια) παρέχουν μονα-
δική ευκαιρία για να υπολογιστεί η αξιοπιστία-αξία της φήμης μίας χώρας και
εκεί κρίνεται εάν το ενεργητικό management της φήμης – υψηλού κόστους
δραστηριότητα- είναι πραγματικό και γνήσιο. 

 Τα μικρά κράτη πρέπει να διαμορφώνουν  στρατηγική που να προκαλεί
υψηλό κόστος στον αντίπαλο, σε τυχόν στρατιωτική σύγκρουση. Πρέπει επίσης
να είναι σε θέση να απειλήσουν αξιόπιστα τόσο ότι έχουν τη δυνατότητα να αν-
τιμετωπίσουν ενδιάμεσες απειλές, όσο και ότι θα νικήσουν στα διάφορα επί-
πεδα σύγκρουσης. Η αποτρεπτική απειλή είναι αξιόπιστη και αποτελεσματική,
όταν το κόστος αντιμετώπισης των ενδιάμεσων απειλών δεν είναι υπέρμετρα
υψηλό σε σχέση με τα συμφέροντα που διακυβεύονται. Η εθνική στρατιωτική
στρατηγική για την αντιμετώπιση ενδιάμεσων απειλών, πρέπει να προβλέπει
την ανάπτυξη αποτελεσματικού συστήματος άμυνας και δυνατότητας αντεπι-
θετικών κτυπημάτων. Όταν επιδιώκεται η αλλαγή συνόρων η απλή “άμυνα-
απόκρουση” ως σύστημα αποτροπής είναι ανεπαρκής. Η στρατηγική άμυνας
σε αντίθεση με την προσπάθεια απόκρουσης ενός αμυνόμενου κράτους δίνει
τη δυνατότητα εφαρμογής της αρχής της συγκέντρωσης της δύναμης σε επι-
θυμητά σημεία για εκδήλωση στρατηγικής ενέργειας (αμυντικής και επιθετι-
κής). Η συγκέντρωση αυτή στερεί από τον αντίπαλο την ελευθερία κίνησης και
ενέργειας και επιφέρει σε αυτόν υποχρεωτική διασπορά δυνάμεων. Η αυθεν-
τική στρατηγική άμυνας αναπτύσσει και επιθετικές δυνατότητες της φίλιας δύ-
ναμης, ικανές να επιφέρουν αποφασιστικό στρατηγικό πλήγμα και ικανές σε
μια πλεονεκτική ευκαιρία να δώσουν τελική-αποφασιστική λύση γιατί ο ρόλος
της επίθεσης στην άμυνα είναι σημαντικός και μια παθητική αναμονή του αμυ-
νόμενου δεν μπορεί να απωθήσει τον επιτιθέμενο. Δεν μπορεί να υπάρξει άμυνα
χωρίς αντεπίθεση. 

 Η άμυνα δεν ολοκληρώνεται παρά μόνο με την ανταπόδοση “των χτυπη-
μάτων” και στη στρατηγική άμυνας η προτεραιότητα της άμυνας επί της επίθε-
σης είναι προσωρινή. Η αναμονή της επίθεσης είναι το ουσιώδες στοιχείο της
άμυνας. Όταν όμως στο θέατρο επιχειρήσεων-περιοχή ενδιαφέροντος επέρ-
χεται η δράση, η άμυνα τείνει να διαλυθεί εντός της επίθεσης και η διάκριση
δεν υφίσταται. Η πολιτική σκοπιμότητα της σύγκρουσης καθορίζει αρχικά τον
τρόπο διεξαγωγής των επιχειρήσεων (επίθεση, άμυνα) όμως αυτός προκύπτει
και από πολλούς άλλους παράγοντες (σχέσεις-αναλογία ισχύος και δυνάμεων,
προπαρασκευή, εξέλιξη των επιχειρήσεων κ.λ.π.). Η πρόθεση της αμυντικής
διεξαγωγής των επιχειρήσεων για διατήρηση, έχει σαν επακόλουθο την ανα-
μονή, όμως η άμυνα κινείται πέραν της φάσης της αναμονής. Η έννοια της απώ-
θησης (εκμηδένιση κατακτητικής πρόθεσης του αντιπάλου) ενέχει εν αυτή την
αναμονή αλλά ολοκληρώνεται με επιθετική ενέργεια του αμυνόμενου.
Αναλόγως των πολιτικών σκοπών της σύγκρουσης, με την επιλογή της στρα-
τηγικής άμυνας, ο αμυνόμενος μπορεί να νικήσει από τη στιγμή που δεν νική-
θηκε και ο επιτιθέμενος μπορεί να ηττηθεί για μόνο τον λόγο ότι δεν νίκησε.
Επιπρόσθετα η στρατηγική άμυνας όταν εφαρμοστεί “πιστά” σε περιόδους κρί-
σεων που ο αντίπαλος δημιουργεί επιλεκτικά ελεγχόμενα απ’ αυτόν “θερμά
επεισόδια” δημιουργεί κατάλληλες προϋποθέσεις για ανάληψη στρατηγικής
πρωτοβουλίας, με την εκδήλωση φίλιας αιφνιδιαστικής στρατιωτικής ενέρ-
γειας μέσης ή και μεγάλης κλίμακας με σκοπό τη μείωση της επιθετικής δυ-
νατότητας του αντιπάλου, παράλυση της δυνατότητας αντίστασής του και επί-
τευξη στρατηγικού αιφνιδιασμού. Η στρατηγική άμυνας μπορεί να εφαρμοστεί
και να εκδηλωθεί με όλες τις μορφές στρατηγικής (άμεση, έμμεση, έμμεση
προσέγγιση). Η απλή αποτρεπτική προσπάθεια δεν μπορεί να θεωρηθεί από
μόνη της ως στρατηγική αλλά και αν ακόμα εσφαλμένα θεωρηθεί ως στρατη-
γική (νόθα στρατηγική) δεν μπορεί να εφαρμοστεί με όλες τις μορφές της στρα-
τηγικής. Πολλές φορές η αποτρεπτική προσπάθεια συγχέεται με την έμμεση
στρατηγική.

Σήμερα, οι δυνατότητες των αεροπορικών δυνάμεων αυξάνουν το κόστος
του αντιπάλου, με πλήγματα στρατηγικών στόχων, προσδίδουν ιδιαίτερη απο-
τρεπτική αξία στην τακτική απειλής, με “τιμωρία αντιποίνων”. Υπάρχει σημαν-
τική διαφορά μεταξύ του κόστους απόκρουσης και του κόστους τιμωρίας με

αντίποινα
 Σχετική με τις έννοιες απόκρουση/τιμωρία με αντίποινα είναι και η “αμυν-

τική αποτρεπτική απειλή” που περιλαμβάνει αμυντικές και αντεπιθετικές τα-
κτικές απειλών. Οι παράγοντες που διαμορφώνουν την αντεπιθετική απειλή,
σχετίζονται με το στρατιωτικό δυναμικό του αμυνόμενου, τις γεωπολιτικές
συνθήκες και τον συσχετισμό εθνικής ισχύος των εμπλεκομένων. Η αμυντική
αποτρεπτική απειλή εξαρτάται από τις δυνατότητες  απόκρουσης και αντεπι-
θετικής απειλής. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ αποτροπής  και πειθαναγκασμού.
Όταν η τακτική απειλής του αμυνόμενου αποβλέπει σε πειθαναγκασμό, τότε οι
ενέργειες “τιμωρίας” εκτελούνται μέχρι ο αντίπαλος αναγκαστεί να ενεργήσει
προς αναμενόμενη επιθυμητή κατεύθυνση. Ο πειθαναγκασμός προϋποθέτει
πρωτοβουλία εκτέλεσης απειλής ή δέσμευση για την εκτέλεσή της. Στην απο-
τροπή, οι ενέργειες “τιμωρίας” εφαρμόζονται μόνο όταν ο αντίπαλος ενεργήσει
προς μη επιθυμητές για τον αποτρέποντα κατευθύνσεις. Κατά την διάρκεια εχ-
θρικών ενεργειών, οι στρατηγικές-τακτικές πειθαναγκασμού είναι επιθετικού,
αντεπιθετικού ή αμυντικού χαρακτήρα και προϋποθέτουν χρήση βίας. Ένα σύγ-
χρονο όπλο για την αύξηση της αξιοπιστίας-αποτελεσματικότητας του απο-
τρέποντος-αμυνόμενου, όταν ο αντίπαλος έχει σημαντική συμβατική υπεροχή
έναντι του αμυνόμενου, είναι η δημιουργία αποτρεπτικής πυρηνικής δύναμης.
Η σκοπιμότητα απόκτησης βέβαια πυρηνικού οπλοστασίου είναι  συνάρτηση
και με μία σειρά άλλων παραγόντων και μεταβλητών. Η κατοχή αερομεταφε-
ρόμενων αποτρεπτικών τακτικών πυρηνικών όπλων από τον αποτρέποντα-
αμυνόμενο, που θα χρησιμοποιούνται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και κάτω
υπό ορισμένες συνθήκες (αναμενόμενη εχθρική επίθεση, απειλή για χρήση
βίας κ.ά.) δημιουργούν, αύξηση της αποτρεπτικής του ικανότητας, αύξηση της
στρατηγικής αξίας του γεωγραφικού του χώρου, ενίσχυση της διαπραγματευ-
τικής του ικανότητας και μείωση της επιθετικότητας του επιτιθέμενου.

 Η προτεραιότητα της πολιτικής στη σύγκρουση είναι δεδομένη ως θεω-
ρητική πρόταση και όχι ως συμβουλή προς δράση και αποτρέπει την αναδρομή
στα άκρα. Βέβαια ιστορικά η υποταγή της σύγκρουσης στην πολιτική δεν επέ-
τρεψε ειρηνικές σχέσεις μεταξύ των κρατών. Εάν όμως η σύγκρουση αποκλείει
τη εμπλοκή της πολιτικής τότε η Ειρήνη θα κινδύνευε συνεχώς και δεν θα υπήρ-
χε περιορισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων, χάριν της πολιτικής ανα-
γκαιότητας. Επειδή η ειρήνευση και η αποφυγή ή περιορισμός της σύγκρουσης
δεν εξαρτάται μόνο από τον ένα αντίπαλο (αρχή της πόλωσης) και επειδή όταν
ένας αντίπαλος είναι αποφασισμένος να εμπλακεί σε σύγκρουση οι πιθανές
επιτυχίες του είναι μεγάλες στις περιπτώσεις που ο άλλος δεν τον ακολουθή-
σει, η Στρατηγική Άμυνας είναι υποχρεωτική για τον αμυνόμενο. 

        Υπάρχει ένα θεμελιώδες ερώτημα για την πολιτική επιλογή μεταξύ
στρατηγικής Άμυνας και απλής αποτροπής. Μπορεί ο αμυνόμενος να αμυνθεί;
Αν πραγματικά μπορεί να αμυνθεί επιλέγει την στρατηγική Άμυνας, εάν δεν
μπορεί να αμυνθεί, επιλέγει την απλή αποτροπή. Δεν πρέπει να συγχέουμε την
στρατηγική Άμυνας με την τακτική αναχαίτισης (αποτροπή του αντιπάλου από
τακτικές ενέργειες, μείωση των επιθετικών του αποτελεσμάτων, εκτροπή από
τους αντικειμενικού του σκοπούς), ούτε την αποτροπή του αντιπάλου που έρ-
χεται από την ικανότητα του αμυνομένου να ασκεί στρατηγική Άμυνας με την
χρονική καθυστέρηση του αντιπάλου να επιτεθεί (που συνήθως εκλαμβάνεται
ως αποτρεπτική ισχύς του αμυνόμενου).

 Δεν υπάρχει στρατηγική της αποτροπής. Πρόκειται για μια εκφυλιστική
ορολογία-θέση, την οποία οι αδύναμοι και άτολμοι εφαρμόζουν ως «στρατη-
γική». Υπάρχει μόνο η Στρατηγική της Σύγκρουσης-Πολέμου που διακρίνεται
σε Επιθετική και Αμυντική. Ακόμα και η πραγματική ετοιμότητα αποτροπής (ως
αποτέλεσμα της πραγματικής Ισχύος του αμυνόμενου) δεν είναι ικανή να προ-
σφέρει τίποτα όταν ξεκινήσει ο πόλεμος και οι προσδοκίες της αποτροπής δια-
λυθούν. Υπάρχει μόνο η ετοιμότητα πολέμου. Η προοπτική επιτυχίας της πρό-
ληψης του πολέμου συνίσταται στην Ισχύ του αμυνόμενου που κατακερματίζει,
αναιρεί και διαλύει κάθε επιθετική διάθεση του αντιπάλου. Η Στρατηγική
Άμυνας εναντίον ενός αντιπάλου που διαθέτει υπερβάλλουσα επιθετικότητα,
δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες για την «βαθμιαία αποτροπή» του. Αυτή η
αποτροπή παρά του ότι δεν ταξινομείται ως πολεμική δραστηριότητα, είναι
αποτέλεσμα μιας Στρατηγικής Άμυνας, δεν είναι Στρατηγική.

 Είναι χαρακτηριστικό των στρατηγικών απειλών ότι το κόστος των «πρά-
ξεων τιμωρίας» και αντιποίνων θα είναι μεγάλο και για τους δυο αντιπάλους.
Κάποιος πρέπει να απειλεί ότι θα δράσει και όχι ότι δύναται να δράσει, αν η
απειλή αποτύχει. Το «δύναται να δράσει» είναι σαν να λέμε ότι και «δεν δύνα-
ται» και λέγοντας αυτό ομολογείται «ότι δεν είναι δεσμευμένος να δράσει».
Αν η απειλή δεν πραγματοποιηθεί, επιβεβαιώνει στον αντίπαλό του ότι όταν
έχει ξεκάθαρη επιλογή να δράσει ή να απέχει, θα επιλέξει να απέχει. Η αποχή
βέβαια, ενίοτε, εμπεριέχει και τον δόλο, με σκοπό τη δημιουργία εσφαλμένης
πεποίθησης στον αντίπαλο, για την σε ανάλογες περιπτώσεις επιλογή μας. Το
κλειδί σε αυτές τις απειλές είναι ότι, παρόλο που κάποιος μπορεί ή όχι να τις
πραγματοποιήσει, αν το απειλούμενο μέρος δεν συμμορφωθεί, η τελική από-
φαση δεν είναι εξ ολοκλήρου στον έλεγχο αυτού που απειλεί. Το στοιχείο αβε-
βαιότητας προέρχεται από στοιχεία εκτός του ελέγχου αυτού που απειλεί: τυ-
χαίο, ατέλεια μηχανισμού απόφασης, παρεμβολές τρίτων ή αλλαγή στάσης αυ-
τού που απειλεί από παράγοντες ή διαδικασίες που δεν κατανοούμε πλήρως.

 Ο περιορισμένος πόλεμος ως αποτρεπτικός της επιθετικότητας, προϋπο-
θέτει την ερμηνεία του περιορισμένου πολέμου, ως μια πράξη που υπερτιμά ή
υποτιμά την πιθανότητα ενός ολοκληρωτικού πολέμου. Εάν σκεφτούμε πώς
εμείς θα αποτρέψουμε ή θα αντισταθούμε σε μια επίθεση του αντιπάλου, η
απάντηση βρίσκεται σε μια ακολουθία αποφάσεων. Σε επίθεση μέτριας κλί-
μακας, θα απαντήσουμε με περιορισμένο πόλεμο και ο αντίπαλος είτε θα εγ-
καταλείψει την ενέργειά του είτε θα ενισχύσει τις προσπάθειές του ανεβάζοντας
την κλίμακα του πολέμου. Στο σημείο ασυνέχειας περιορισμένου-γενικευμένου
πολέμου προσδοκούμε να φέρουμε τον αντίπαλο προ της απόφασης της παύ-
σης, του πολέμου, ή της μετάβασης στον ολοκληρωτικό πόλεμο. Ο κίνδυνος
του γενικευμένου πολέμου αυξάνεται από το ξεκίνημα ενός περιορισμένου
πολέμου. Έτσι η απειλή εμπλοκής σε περιορισμένο πόλεμο, λειτουργεί ως
απειλή πρόκλησης απωλειών στον αντίπαλο και ως απειλή έκθεσης σε κίνδυνο
ενός γενικευμένου πολέμου. Όταν απειλείς με περιορισμένο πόλεμο, απειλείς
με τον κίνδυνο γενικευμένου πολέμου και όχι με τη βεβαιότητά του και έχεις
το πλεονέκτημα, σε περίπτωση που ο αντίπαλος κρίνει λανθασμένα τις προ-
θέσεις, ενός ενδιάμεσου σταδίου: να εμπλακείς σε περιορισμένο πόλεμο χωρίς
να προχωρήσεις σε γενικό πόλεμο. Σε περιπτώσεις που υπάρχει πιθανότητα
να κρίνουμε εντελώς λανθασμένα τον αντίπαλο για τις προθέσεις του για δρά-
ση, μιά μετριοπαθής απειλή μπορεί να αποτρέψει τη λήψη αποφάσεων που
βρίσκονται ακόμα υπό τον έλεγχό του. Η απειλή δια του περιορισμένου πολέμου
πρέπει να χρησιμοποιείται όταν υπάρχει η απαραίτητη Ισχύς και Απόφαση για
ένα γενικευμένο πόλεμο.
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