
Κύριε Αρχηγέ 

κύριοι  επίτιμοι αρχηγοί ΓΕΑ,  

 κύριοι επίτιμοι αρχηγοί   ΑΤΑ,   

κύριοι  Πρόεδροι των Ενώσεων Απόστρατων Αξιωματικών Στρατού και Ναυτικού, 

Κύριοι Πρόεδροι των παραρτημάτων  και των αεροπορικών συλλόγων  

Κύριοι συνάδελφοι, 

Η παρουσία σας εδώ στη σημερινή τελετή τιμά την ΕΑΑΑ και σας ευχαριστώ εκ βάθους 

καρδίας μου  για τη τιμή που μας κάνατε. Στις τελετές παράδοσης  – παραλαβής  είθισται ο 

εκάστοτε αναλαμβάνων Πρόεδρος να ανακοινώνει το πρόγραμμα δράσης του. Δεν θέλω να  

σας κουράσω με τις λεπτομέρειες του προγράμματος μου καθόσον αυτό  έχει αναλυθεί 

λεπτομερώς  στις  δύο επιστολές  που έστειλα προεκλογικά σε όλα τα παραρτήματα και σε 

όλους τους αεροπορικούς συλλόγους  και  οι οποίες αναρτήθηκαν  στα διάφορα site 

αεροπορικού ενδιαφέροντος.  Σας πληροφορώ ότι το πρόγραμμα  μου αυτό θα δημοσιευθεί  

επιπρόσθετα και στην  εφημερίδα της ΕΑΑΑ   Ηχώ των αιθέρων για την πληρέστερη 

ενημέρωση όλων των συναδέλφων.  

Από το βήμα αυτό θέλω να  σας  διαβεβαιώσω  ότι ο κύριος και ο σπουδαιότερος 

στόχος  της προεδρίας μου είναι η σύσφιξη των σχέσεων της ΕΑΑΑ με όλα τα 

παραρτήματα της  και με όλους τους αεροπορικούς  συλλόγους  και η διαφάνεια 

καθώς και η ενημέρωση για όλες τις δραστηριότητες της  Ένωσης.   

Η χώρα μας  βρίσκεται σε δεινή  οικονομική κατάσταση  και πολύ φοβάμαι ότι   σύντομα θα 

βρεθούμε  μπροστά σε δυσάρεστες  καταστάσεις, προ των οποίων απαιτείται  μία  Ένωση 

συσπειρωμένη σε ένα  σώμα. Σε μία ένωση ατόμων  που δεν επικρατεί η αγάπη, η ομόνοια η 

αλληλεγγύη και η συσπείρωση των μελών  κανένας στόχος ή πρόγραμμα δράσης δεν είναι 

εφικτό  και οποιαδήποτε προσπάθεια συνθλίβεται από την επικρατούσα κατάσταση. Οι 

έριδες και οι αντεγκλήσεις  δεν έχουν θέση μεταξύ μας. Για την υλοποίηση του στόχου αυτού 

θα εργασθώ με όλες μου τις δυνάμεις με αγάπη και υπομονή.   

Πιστεύω ότι εργαζόμενοι με θετική σκέψη, τηρώντας τις αρχές και τις αξίες με τις 

οποίες έχουμε γαλουχηθεί και  αναδεικνύοντας το ΕΜΕΙΣ και όχι το ΕΓΩ καθώς και με 

την βοήθεια όλων των  μελών του νεοεκλεγμένου  ΔΣ  και με τη συμπαράσταση όλων 

των μελών της Ένωσης  ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί πλήρως.  

Τελειώνοντας σας εύχομαι καλή χρονιά με υγεία, ευτυχία και προκοπή ατομική και 

οικογενειακή και  σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε να με επιλέξετε Πρόεδρο της 

ΕΑΑΑ. 

Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α Σπυρίδων Καββούρης 
 

Πρόεδρος  Ε.Α.Α.Α. 


