
Νικόλαος Μαργαρίτης, Υποψήφιος για Πρόεδρος του ΔΣ ΕΣΜΑ 

  Αγαπητοί συνάδελφοι, είμαι απόστρατος Υπτχος (ΜΗ) της 32ας σειράς ΣΜΑ.  

 Υπηρέτησα σε αρκετές νευραλγικές θέσεις της ΠΑ, όπως: Σχολή Ικάρων/20η ΤΗ, 

114ΠΜ/ 334-342ΜΠΚ-ΜΣΒ-Επιτελείο-ΤΠΕ, ΔΑΥ/Α3 εκπαίδευση, Γ3 ραντάρ-οπλικά-

επικοινωνίες-ΤΗ Α/Φ-Flight Check-Διακρίβωση-ΗΠ, 140 Σμηναρχία Ηλ. Πολέμου ως ΔΥΠ, 

ΓΕΕΘΑ ως Τμρχης Ασφ. Επικοινωνιών-ΝΑΤΟ Subcommittee 4 (Information Assurance) 

και τέλος, ΑΤΑ/Γ6 ως Δντης Επικοινωνιών - Πληροφορικής.  

  Απέκτησα Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (MBA-I) στη Διοικητική των Επιχειρήσεων σε Διεθνές 

Περιβάλλον, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ).   

    Από το 2012 περιοδικά, ανήκω στο ΔΣ του ΕΣΜΑ και είμαι μέλος της Αεροπορικής 

Ακαδημίας (ΑΑΚΕ) και του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (ΣΑΣΙ).   

  Κατά τη διάρκεια των θητειών μου στο ΔΣ, πέραν των προσπαθειών για τη επίλυση των 

σοβαρών μας θεμάτων, δώσαμε μεγάλη σημασία στη αποκατάσταση των σχέσεών μας με την Πολεμική 

Αεροπορία. Η αδιάλειπτη παρουσία μας σε κάθε εκδήλωση διατήρησε το brand name του ΕΣΜΑ, ενεργό και 

αξιόπιστο. Τα θέματα που κληθήκαμε να επιλύσουμε δεν ολοκληρώθηκαν όλα αισίως, αλλά παραμένουν 

ακόμα ενεργά. Δεν αφήσαμε καμία μάχη χωρίς να συγκρουστούμε σθεναρά. Μάθαμε από τα λάθη μας και 

θα  φροντίσουμε να μην επαναληφθούν.  

 Αυτό που χρειάζεται ο σύλλογος, είναι η δυναμική παρουσία όσο το δυνατόν περισσότερων μελών. Να 

λένε τη γνώμη τους εποικοδομητικά, για την προώθηση των θεμάτων, χωρίς όμως την δηκτική κατάκριση 

των μελών του ΔΣ, που ίσως δεν έφεραν το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Να θέτουν υποψηφιότητα για το 

ΔΣ, ή για τις επιτροπές, ώστε να πετύχουν εκείνοι, αυτό που δεν κατάφεραν οι προηγούμενοι. Να βοηθούν 

με τον τρόπο τους σε κάθε «μάχη» που δίνεται. Η προσφορά τους θα επιστρέψει προς όφελος της ομάδας 

όλων των Μηχανικών της ΣΜΑ, εν ενεργεία και αποστράτων. 

 Η δική μου υποψηφιότητα, δεν βασίζεται στην αλαζονεία να αποκτήσω τίτλο, αλλά μόνο στην επιθυμία μου 

να προσφέρω την ελάχιστη δυναμικότητά μου, στον κοινό σκοπό της ομάδας μας και να στηρίξω τις 

επιδιώξεις της «οικογένειάς μας», με όποιο τρόπο μπορώ.  

 Το όραμά μου είναι ένας ΕΣΜΑ που θα μιλάει δυνατά, εκ μέρους όλων των Μηχανικών αποφοίτων της 

ΣΜΑ, οι οποίοι θα τον εμπιστεύονται και θα τον στηρίζουν με την προσφορά τους, την εποικοδομητική 

κριτική τους και κυρίως την εγγραφή τους, η οποία θα γίνεται από καρδιάς κι όχι από συμφέρον.  

 ΕΧΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ – ΑΣ ΤΗ ΔΕΙΞΟΥΜΕ    


