
Αγαπητοί μου ΣΜΑτζιδες συνάδελφοι εν ενεργεία και σε αποστρατεία. 

Μετά τα τελευταία λυπητερά  γεγονότα που συνέβησαν στο σύλλογο με τις παραιτήσεις 

αξιόλογων συναδέλφων μας,μου δημιούργησαν πολλές ανησυχίες ως προς την  

βιωσιμότητα του συλλόγου μας . 

Είναι γεγονός ότι αρχικά δεν ήθελα να θέσω υποψηφιότητα για πολλούς λόγους ,ωστόσο 

,μετά τα γεγονότα και μετά από ώριμη σκέψη αποφάσισα την τελευταία στιγμή  να θέσω 

υποψηφιότητα μόνο για τη θέση του προέδρου. 

Ιστορικό 

Οι διαχρονικοί αγώνες μου τόσο για το θέμα της αρχαιότητας όσο και για τα επαγγελματικά 

δικαιώματα ,με συγκεκριμένες ενέργειες και με τα κατά διαστήματα άρθρα μου ,είναι ένα 

γεγονός που κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. ( ο κ. Κούτρας τα γνωρίζει ).Συνεπώς 

υπάρχει συγκεκριμένο  έργο που αποδεικνύει με στοιχεία ,όχι με λόγια του αέρα, την αγάπη 

μου για την αδικημένη από την Πολιτεία  οικογένειά μας. Άλλωστε ,αυτός ήταν και ένας από 

τους λόγους που παραιτήθηκα πολύ νωρίς από την ΠΑ, αφού δεν έβλεπα φως στο βάθος 

του τούνελ. 

Το Σεπτέμβριο του 2019 βρεθήκαμε μία παρέα στη Λέσχη Αξιωματικών ( Ρηγίλλης) ο 

Τσολακίδης ,ο Κούτρας , ο Βορόπουλος ,ο Καμπιώτης ,ο Καμπάς ,ο Μαργαρίτης 

αναλύοντας την υπάρχουσα κατάσταση , να δούμε πως θα μπορέσουμε να βγάλουμε το 

σύλλογο από το τέλμα. Στη συνέχεια οργανωθήκαμε πολύ καλύτερα με την συμμετοχή του 

Κυριακίδη που μας βοήθησε αποτελεσματικά στα νομικά θέματα, του Μηλιώτη ,του Καρρά 

,του Κουρούση που οι παρουσίες τους με την λογική τους και την εργασία τους υπήρξαν 

πολύτιμες. ( αποτελούν τις ψυχικές δυνάμεις αποτελεσματικότητας  των ΣΜΑτζιδων της 

νεότερης γενιάς ) 

Στη συνέχεια θυμάστε την εκδήλωση που έγινε στη Ρηγίλλης ,όπου σας ενημερώσαμε για τα 

τεκταινόμενα και την διεξαγωγή των εκλογών ,όπου με δημοκρατικές διαδικασίες εξελέγει 

στη συνέχεια  το νέο ΔΣ,που η προθεσμία του έληξε, και χρειαζόμαστε πλέον την  νέα του 

σύνθεση. Είδαμε τα πρόσφατα  νέα λυπηρά φαινόμενα,που δεν εκφράζουν τις αξίες και τις 

προσδοκίες της οικογένειά μας, δεδομένου ότι αυτή η οικογένεια αποτελείται από πολύ 

αξιόλογα άτομα. 

Και ξέρετε κάτι ; Το πλεονέκτημα  είναι  ότι ο κάθε ένας από εμάς αποτελεί μία κύρια 

οντότητα με δικά του χαρακτηριστικά ,και αυτο όπως αντιλαμβάνεστε, τουλάχιστον για μένα, 

είναι μεγάλη πρόκληση ,αν μπορούμε καταρχήν να συνεννοηθούμε και να δημιουργήσουμε 

ένα αξιόλογο σύλλογο με συνεισφορά στον αεροπορικό τομέα ,που θα μας ζητούν την 

άποψή μας και να επεμβαίνουμε κατά την κρίση μας. 

 

Στόχος : 

 

Μετά από αυτά ,θεώρησα ώριμο να θέσω υποψηφιότητα μόνο για τη θέση του προέδρου. 

Θεωρώ ότι έχω την εμπειρία ,την λογική , την ικανότητα  να μεταφέρω το μήνυμα της 

ελπίδας στο σύλλογο ,με μία νέα δυναμική ,εξωστρεφή δημοκρατική τακτική, που να απαντά 

στις προσδοκίες τόσο των εν ενεργεία όσο και των  σε αποστρατεία μελών της οικογένειάς 

μας. 

 

Και θα μιλήσω συγκεκριμένα : 

 

α) Όλες οι προτεινόμενες ενέργειες ( κινήσεις ,άρθρα ,εκδηλώσεις ,ημερίδες ,κλπ )  του 

συλλόγου ,αφού θα εγκρίνονται από το ΔΣ ,θα ενημερώνονται όλα καταρχήν  τα μέλη μας, 

και στη συνέχεια θα τίθενται σε ηλεκτρονική ψηφοφορία .Οι δημοκρατικές διαδικασίες θα 



δεσπόζουν για οποιαδήποτε κίνησή μας. Οι βαθμοί και τα γαλόνια θα έχουν τον σεβασμό 

μας ,ωστόσο θα επικρατήσει η δημοκρατία στις αποφάσεις μας με ότι αυτό συνεπάγεται. 

β ) Επιστημονική δραστηριότητα με άρθρα ,ημερίδες σε θέματα που απασχολούν την δική 

μας αεροπορική κοινότητα σε συνάρτηση με την εγχώρια αμυντική βιομηχανία . Διαθέτουμε 

πολύ αξιόλογα στελέχη που διαθέτουν τις γνώσεις και την εμπειρία να μας κατευθύνουν 

αποτελεσματικά και να τα μεταφέρουμε στην εκάστοτε κυβέρνηση .Έχουμε δε και εταιρίες  

που ασχολούνται με το αεροπορικό αντικείμενο και όχι μόνο,  με δικά μας άτομα που 

μπορούν να μας βοηθήσουν. Παράλληλα να διερευνήσουμε τις δυνατότητες απορρόφησης 

δικών μας ατόμων σε ανερχόμενες εταιρίες επιστημονικού και τεχνικού περιεχομένου.  

γ) Για το θέμα της αρχαιότητας ,αφού καταγραφεί η συγκεκριμένη πρότασή μας ( και τύχει 

προηγουμένως  την έγκριση από τα μέλη μας με ηλεκτρονική  ψηφοφορία ) θα δοθεί 

παρουσία μιας αντιπροσωπείας  στον ΥΕΘΑ και Α/ ΓΕΑ ,παρουσία και του Αντχου 

Μηχανικού .Θα δοθεί κάποιος χρόνος  που θα αποφασίσουμε ,και αν στη συνέχεια 

συναντήσουμε τοίχος ,τότε αγαπητοί μου συνάδελφοι θα σταματήσει να τους χαϊδεύουμε για 

να είμαστε εξηγημένοι από τώρα ! Βεβαίως όλα αυτά το ξαναλέω για να μην παρεξηγηθώ θα 

προϋποθέτει την έγκριση των μελών με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Όμως έχω την υποχρέωση 

να σας μεταφέρω την δική μου λογική.  

δ) Το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων είναι ένα θέμα που μας καίει.Ιδιαίτερα για τους 

νέους μηχανικούς ,που είναι στη συνέχεια υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν πάλι ένα νέο 

πολυτεχνείο ή πανεπιστήμιο προκειμένου να πετύχουν το επαγγελματικό τους δικαίωμα.( 

Δεν θα ξεχάσω ότι για να γράψω μάθημα στη Θεσσαλονίκη από την Λάρισα έπαιρνα άδεια 

μόνο από τη σημαία, με τις ανάλογες κυρώσεις στη συνέχεια )  

Σ' αυτό το θέμα εμπλέκονται το υπουργείο παιδείας ,το ΥΠΕΘΑ ,και το τεχνικό επιμελητήριο. 

Χρειάζεται λοιπόν ένας  συντονισμός των κινήσεων και ενδεχομένως και άλλες λογικές 

προκειμένου να το πετύχουμε.Σχετικά  πρόσφατα είχα συναντήσει τον κ. Συρίγο ( 

υφυπουργό παιδείας ) ο οποίος είναι ένα  πολύ σοβαρό και αξιόπιστο άτομο , ο οποίος 

πράγματι ήθελε να βοηθήσει .Ωστόσο φαίνεται ότι κάποιοι  κομπλεξικοί του ΥΠΕΘΑ ,ήταν 

αντίθετοι και επιπλέον δεν βρήκα την συμπαράσταση που θα επιθυμούσα . Γενικά όμως με 

μία πιο συντονισμένη προσπάθεια από όλα τα μέλη μπορούμε να το πετύχουμε !  

 

Συνεπώς με αυτή την λογική ζητώ την ψήφο σας . Στόχος του συλλόγου, το επαναλαμβάνω , 

θα είναι είναι μία διαρκής εξωστρεφής ,δημοκρατική  παρουσία του συλλόγου με 

αντικειμενικό σκοπό να προστατέψει τα συμφέροντα όχι μόνο των μελών αλλά και των εν 

ενεργεία στελεχών, σε συνάρτηση με τα συμφέροντα της πατρίδα μας στον  αεροπορικό 

τομέα. 

Σε αντίθετη περίπτωση , θα είμαι πάντα αρωγός σε οποιαδήποτε βοήθεια μου ζητηθεί . 
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