Προσφώνηση Προέδρου Σ.Α.Σ.Ι στην Ημερίδα της 16ης Μαΐου.
Κύριοι Αρχηγοί, Κύριε Υπαρχηγέ του Λιμενικού, Κυρίες και Κύριοι,
Να σας καλωσορίσω με την σειρά μου στην εκδήλωση μας και να σας
ευχαριστήσω για την τιμή που μας κάνετε με την παρουσία σας.
Το Δ.Σ του Συνδέσμου Αποφοίτων Σ.Ι μπορεί να είναι ο υπεύθυνος της ιδέας
της σημερινής εκδήλωσης, αλλά αυτή υλοποιήθηκε επειδή αγκαλιάστηκε από όλους
τους άλλους Προέδρους και Δ.Σ όλων των Φορέων που εκπροσωπούμε τους
αποστράτους συναδέλφους, εκ της Π.Α προερχομένους. Τους ευχαριστώ όλους με
πρώτη την Ένωση μας. Την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας.
Εδώ να μου επιτρέψετε να κάνω μία επισήμανση. Το όποιο έργο επιτελούν οι
φορείς των εν αποστρατεία συναδέλφων, βασίζεται στον εθελοντισμό και την
ανιδιοτελή προσφορά, χωρίς κανένα ανταποδοτικό όφελος. Χωρίς να ισοπεδώνουμε
τον σεβασμό ο ένας προς τον άλλον, δεν λειτουργούμε στη βάση της αρχαιότητος και
των βαθμών, αλλά στη βάση της συναδελφικότητας και της θέλησης για προσφορά.
Από τη θέση του υπεύθυνου της οργάνωσης Ευχαριστώ όσους διέθεσαν κόπο,
χρόνο και όχι μόνο, για να υλοποιηθεί η εκδήλωση αυτή. Επίσης επιτρέψτε μου να
ευχαριστήσω τον Κύριο Αρχηγό του Γ.Ε.Α, που για μία ακόμα φορά μας παρείχε όποια
βοήθεια του ζητήσαμε, ιδιαίτερα σε κάποιους τομείς, όπως αυτόν της υγειονομικής
κάλυψης της εκδήλωσης. Ακόμα είναι υποχρέωση μας να ευχαριστήσουμε τον
Πρόεδρο και το Δ.Σ του Πολεμικού Μουσείου, αλλά ιδιαίτερα τον αρμόδιο υπάλληλο
αυτού για την αίθουσα του Αμφιθεάτρου ο οποίος πρέπει να πω ότι εργάζεται με
στρατιωτικούς κανόνες και ωράριο.
Κυρίες και Κύριοι,
Ότι μας παρουσιάστηκε από τους ομιλητές και τον συντονιστή τους, ήταν μόνο
ένα μέρος της Κοινωνικής Προσφοράς που επιτελούν οι Ε.Δ της Χώρας, υπό την
κατεύθυνση του ΥΠΕΘΑ. Ήταν αυτό που φορέας υλοποίησης του είναι η Π.Α. Στο
έργο αυτό όπως γνωρίζετε και είδαμε συμμετέχουν συνεργαζόμενοι και οι άλλοι
αρμόδιοι φορείς. Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι αυτό το έργο επιτελείται παράλληλα και
ταυτόχρονα με αυτό της κύριας αποστολής του Όπλου. Αυτό ,κατά τη γνώμη μου, μας
οδηγεί όλους να σταθούμε με ιδιαίτερη προσοχή, στα στοιχεία της τελευταίας
παρουσίασης του Κυρίου Καντεράκη και να κάνουμε ότι πρέπει για να αξιοποιήσουμε
κάθε πρόσφορο δρόμο εναλλακτικής οικονομικής υποστήριξης της ασφάλειας και όχι
μόνο, της ελληνικής κοινωνίας, που τόσο σκληρά δοκιμάζεται τα τελευταία χρόνια.
Μόνο έτσι οι Ε.Δ θα είναι σε θέση να προσφέρουν σε έργα ασφάλειας της κοινωνίας,
χωρίς να στερούν πόρους αναγκαίους στην άμυνα, που είναι, όπως είπαμε η κύρια
Αποστολή τους.
Όπως είναι αντιληπτό σε μία Ημερίδα δεν είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν
όλες οι δράσεις της κοινωνικής προσφοράς που επιτελούν όλοι οι φορείς και οι
υπηρεσίες της Π.Α. Να τονίσω έτσι ότι είναι ιδιαίτερης σημασίας και αξίας η προσφορά

του Νοσηλευτικού Προσωπικού της Π.Α, αλλά και των Ε.Δ γενικότερα. Χωρίς αυτή την
προσφορά το σύνολο του υγειονομικού έργου που επιτελείται εκτός των «τειχών» των
Ε.Δ θα ήταν ανέφικτο.
Τους Ευχαριστούμε και τους τιμούμε όλους.
Το προσωπικό της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, μιας υπηρεσίας που διοικείται
από την Π.Α, επιτελεί ένα έργο τεράστιας κοινωνικής, αλλά και οικονομικής αξίας. Δεν
υπάρχει τομέας δράσης του Κράτους και της κοινωνίας που να μην έχει ανάγκη
έγκαιρων και έγκυρων μετεωρολογικών πληροφοριών.
Επίσης στην προσφορά προς συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη, που
έχουν πρόβλημα επιβίωσης, έλληνες και ξένους, η Π.Α έχει σημαντικό μερίδιο δράσης.
Είναι ένας μεγάλος συμπαραστάτης και αρωγός σε συνεχή βάση. Το σύνολο, σχεδόν
των μονάδων της προσφέρουν ότι και όπως μπορούν σε περιπτώσεις ανάγκης στις
περιοχές τους. Η Μοίρα Γ.Ε.Α, για παράδειγμα, σε καθημερινή βάση, προσφέρει
μερίδες φαγητού στο κέντρο υποδοχής του Δήμου Αθηναίων, ενώ έχουν προσφερθεί
μέχρι τώρα, πάνω από 40000 μερίδες φαγητού, από συγκεκριμένες μονάδες της, σε
κρατικούς φορείς που είχαν ανάγκη. Τα πολυκαταστήματα της Π.Α έχουν συνεχή και
ουσιαστική παρουσία και συνεργασία προσφοράς με τα κοινωνικά παντοπωλεία
αρκετών Δήμων της Αττικής, όπως και με την δράση σχετικών Μητροπόλεων.
Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνω ότι το κοινωνικό έργο της Π.Α, σε
αρκετές περιπτώσεις, είναι συνδυασμένο με αυτό των άλλων Κλάδων των Ε.Δ. Είναι
δε πολλές φορές που η δράση είναι κοινή ή συμπληρωματική του ενός προς αυτό του
άλλου. Είμαστε δε βέβαιοι ότι η ελληνική Πολιτεία αναγνωρίζει την αξία του έργου τους
,όπως και τις ευθύνες που τους έχει αναθέσει για την Άμυνα της Χώρας, παρέχοντας
τους τα μέσα, αλλά κυρίως την ηθική στήριξη ,αντιλαμβανόμενη την σπουδαιότητα που
έχει η Ασφάλεια του ελληνικού Λαού.
Κλείνοντας, να τονίσω και εγώ με τη σειρά μου, ότι με τη σημερινή εκδήλωση
θέλουμε να τιμήσουμε το σύνολο του προσωπικού της Π.Α, αλλά και αυτό των άλλων
φορέων που συνεργαζόμενοι αρμονικά, προσφέρουν στην κοινωνία 365 ημέρες τον
χρόνο και σε κάθε στιγμή του 24ώρου. Η δική σας ευγενική παρουσία έκανε πράξη
αυτή μας την πρόθεση.
Σας Ευχαριστούμε.
Και επειδή δεν είναι πρακτικά δυνατό να τιμήσουμε έναν έκαστο εξ αυτού του
προσωπικού, αποφασίσαμε στην επίδοση ενός Τιμητικού Αναμνηστικού στην φυσική
του Ηγεσία. Με αυτή μας την χειρονομία θέλουμε να πιστοποιήσουμε εμπράκτως την
τιμή, την εκτίμηση, την εμπιστοσύνη, αλλά και των ευχαριστιών μας προς όλους.
Αντιπτέραρχος(Ι) ε.α Ευάγγελος Γεωργούσης
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