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Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά που τιμάτε με την παρουσία σας 
σήμερα την ξεχωριστή, για την Ένωσή μας,  τελετή παράδοσης παραλαβής 
των ΔΣ. Το εκτιμούμε ιδιαίτερα και σας ευχαριστούμε πολύ. 

Ο αεροπόρος, ανεξαρτήτου ειδικότητας χαρακτηρίζεται για την 
προσήλωση του στο καθήκον, την αγωνιστικότητα του και τη μαχητικότητά 
του για την επίτευξη οποιουδήποτε στόχου του ανατεθεί. Δεν γεννιέται έτσι, 
γαλουχείται από την είσοδό του στις σχολές της ΠΑ πάντα με τις κατευθύνσεις 
των αρχαιοτέρων του. Σκοπός του είναι να γίνει καλύτερος από τον 
αρχαιότερό, τον εκπαιδευτή του σε όλους τους τομείς. Τα χαρακτηριστικά 
αυτά ενσωματώνονται και δεν αποβάλλονται με την αποστρατεία του, 
συνεχίζει να τα κουβαλάει και τα εκδηλώνει σε όλη την πορεία της ζωής του.  

Η Ένωση παραμένει πάντα δίπλα στο Υπουργείο και στην ΠΑ και με 
την συμβολή τους και συμπαράστασή τους προσπαθεί να επιλύσει τα 
προβλήματα που απασχολούν τα μέλη της.  

Τα ιδιαίτερα σοβαρά θέματα των αποστράτων, των ορφανικών μελών 
και των οικογενειών τους, όπως της υγείας και τα οικονομικά, θα αποτελούν 
την πρώτη προτεραιότητα του νέου ΔΣ. Στα θέματα αυτά ζητάμε από τώρα 
την βοήθειά σας. Η ΠΑ πληρώνει ακριβά το τίμημα προσφοράς προς την 
πατρίδα με πολλές απώλειες συναδέλφων. Οι ορφανικές αυτές οικογένειες 
έχουν ως στήριγμα εμάς, την Ένωση και έχουμε καθήκον να είμαστε πλάι 
τους σε κάθε δυσκολία. 

 Το ΜΤΑ που με τις χρηστές διοικήσεις του υπήρξε διαχρονικά ένα από 
τα πλέον υγιή ταμεία θα πρέπει να διατηρήσει πάση θυσία την αυτονομία του. 

 Το ΓΝΑ θα πρέπει να ενισχυθεί, σε όλους τους τομείς, ώστε να 
δύναται να υποδεχθεί πιο ζεστά τον ασθενή απόστρατο. 



 Η υπεράσπιση των συμφερόντων μας και η διεκδίκηση κάθε δίκαιου 
αιτήματός μας, με τα χαρακτηριστικά του αεροπόρου, αγωνιστικότητα και 
μαχητικότητα δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί.  Θα είμαστε ασυμβίβαστοι, σε 
αλλαγές τομέων και νόμων που ιστορικά στήριζαν την Ένωσή μας και τα μέλη 
της, χωρίς να ερωτηθούμε.  

Η συνεργασία με τις Ενώσεις, ΕΑΑΣ και ΕΑΑΝ, καθώς και με τους 
συλλογικούς φορείς, όλων των Σχολών της ΠΑ, αποτελεί την ικανή και 
αναγκαία συνθήκη για την προώθηση των κοινών μας σκοπών και συμβάλλει 
καθοριστικά στην αρραγή ενότητα όλων των αποστράτων. 

Στον αποχωρούντα πρόεδρο της Ένωσης  Αντιπτέραρχο (Ι) ε.α Σπύρο 
Καββούρη και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αποχωρούν, θέλω να 
εκφράσω τις ευχαριστίες όλων των μελών μας για την εθελοντική προσφορά 
τους στην Ένωση και τους εύχομαι καλή συνέχεια. 

  Από την αεροπορία δε φεύγεις ποτέ. Αυτή η αίσθηση του ανήκειν δε 
σταματά ακόμα κι όταν αποστρατευτείς. Αυτή η αγάπη για την κοινότητα, 
τη μεγάλη μας αεροπορική οικογένεια, δίνει στον νέο ρόλο μου νόημα. 
Έχουν περάσει 46 χρόνια από τότε που πέρασα το κατώφλι της Σχολής 
Ικάρων. Το αρχαίο ρητό στην είσοδο, ξαναέρχεται μπροστά μου σ΄ αυτό το 
ξεκίνημα σαν υπόσχεση, «άμες δε γ΄εσόμεθα πολλώ κάρρονες» εμείς θα 
γίνουμε πολύ καλύτεροί. 

Σας ευχαριστώ 

 


