
 

 

Αγαπητοί Συν-Ικαροι, 
 

Με την ανάληψη των καθηκόντων μου ως Πρόεδρος του Σ.Α.Σ.Ι για την 

περίοδο 8/2021-8/2024, απευθύνω προς όλους θερμό χαιρετισμό και εύχομαι να 

έχουμε μια καλή δημιουργική περίοδο και πρo πάντων με υγεία. 
 

Οι ιδιαιτέρως δυσμενείς συνθήκες που συνεχίζουν να επι κρατούν λόγω της 

πανδημίας, δεν μας επέτρεψαν να βρεθούμε μαζί. Ωστόσο, ο απερχόμενος 

Πρόεδρος Απτχος κ. Ευάγγελος Γεωργούσης και το ΔΣ μας παρουσίασαν τα 

πεπραγμένα της προηγούμενης περιόδου, ενημέρωσαν για τα ανοικτά θέματα, 

συμβούλευσαν για τα μαθήματα που πήραν και μας διαβεβαίωσαν ότι θα είναι 

δίπλα μας αρωγοί ως απλοί Ίκαροι. Τους συγχαίρουμε για το έργο τους και τους 

ευχαριστούμε θερμά. 
 

Ο Πρόεδρος και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με όραμα, πρόγραμμα και 

αίσθημα ευθύνης απέναντι στην λαμπρή ιστορία και παράδοση της Σχολής 

Ικάρων, υπόσχονται ότι θα υπηρετήσουν τις ανάγκες, ενισχύσουν την 

συναδελφικότητα των μελών και την συλλογική προσφορά, συσφίξουν τις 

σχέσεις και δεσμούς μεταξύ τους και προάγουν το πνευματικό, επιστημονικό και 

πολιτιστικό –κατά βάση αεροπορικό – έργο του Συνδέσμου μας. 
 

Στοχεύουμε να κάνουμε τον Σ.Α.Σ.Ι. ένα πόλο υψηλής αεροπορικής 

επιχείρησης, τεχνολογίας και έρευνας, παγκόσμια γνωστό ως σημείο 

αεροπορικής αναφοράς. Οι στρατηγικοί μας στόχοι είναι: 
 

- Απόκτηση Αξιοπρεπούς Στέγης του ΣΑΣΙ στο Κέντρο της Αθήνας, με 

συνεισφορές και δωρεές των Μελών μας. Επίσης εκδήλωση όλων των 

απαραίτητων ενεργειών για τη διάθεση στο Σύνδεσμο από τη Σχολή Ικάρων , 

γραφείου στις εγκαταστάσεις της ΣΙ για καλύτερη συνεργασία της ΣΙ και του 

Συνδέσμου, και πάντα προς όφελος της ΠΑ. 
 

- Αύξηση του αριθμού των Τακτικών Μελών από 500 σε ένα αριθμό που 

θα αντιστοιχεί στο πραγματικό πλήθος των αποφοίτων, κάνοντας μεγάλο 

άνοιγμα τόσο στα εν αποστρατεία, όσο και στα εν- ενεργεία στελέχη. Αυτή θα 

είναι και η κυριότερη αποστολή του Γραφείου μας μέσα στη ΣΙ, όπως είθισται 

διεθνώς για τους αποφοίτους Πανεπιστημίων και Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Το όραμά μας είναι κάθε απόφοιτος της ΣΙ να είναι και Τακτικό 

Μέλος του Συνδέσμου. Θέλει εκστρατεία, δουλειά και συστράτευση όλων. 

Δεσμευόμαστε να είμαστε μπροστάρηδες στην προσπάθεια αυτή. 
 

- Σύνταξη Μελέτης Σκοπιμότητας για την ίδρυση Αεροπορικού 

Επιμελητηρίου, και εν συνεχεία υποβολή και παρουσίαση όπου απαιτείται για 

λήψη τελικών θεσμικών αποφάσεων. Δύσκολος στρατηγικός στόχος αλλά όχι 



ανέφικτος. 
 

Σε συνέχεια του έργου του προηγούμενου ΔΣ του ΣΑΣ Ι, προγραμματίζουμε 

μέχρι τέλος του έτους: 
 

-Επανασύσταση και στελέχωση όλων των Επιτροπών και Ομάδων 

Εργασίας του ΣΑΣΙ μέσα στον Σεπτέμβριο. Έμφαση θα δοθεί και στην εμπέδωση 

και εκμετάλλευση καινοτόμων τεχνολογιών. 

-Επίσκεψη Θεσμικών Φορέων όπως Διοικητής ΣΙ, Πρόεδροι Ενώσεων 

Αμυντικής Βιομηχανίας, ΥΠΑ, ΕΑΒ, Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, Τομεάρχες 

Άμυνας, καθώς και την πολιτική και στρατιωτική Ηγεσία, όπως ΠτΔ, ΥΕΘΑ, 

Αρχηγοί ΓΕΑ και ΓΕΕΘΑ. 
 

-Την παραδοσιακή Φθινοπωρινή σύναξη του Συνδέσμου, στη Λέσχη 

Αξιωματικών της Δεκέλειας για τη βράβευση των νέων αποφοίτων της ΣΙ, την 

παρουσίαση του ετήσιου προγράμματος, καθώς και την σύσφιξη σχέσεων των 

μελών μας. 
 

-Σύναξη στο κέντρο της ΠΑ στην Λάρισα, την περίοδο από τέλος 

Σεπτεμβρίου έως τα μέσα Οκτωβρίου, του ΣΑΣΙ και των Παραρτημάτων 

Θεσσαλίας και Μακεδονίας για τη σύσφιγξη των σχέσεων του κέντρου και της 

περιφέρειας. 
 

-Διεξαγωγή ημερίδας/εσπερίδας για την επέτειο των 90 χρόνων της Σχολής 

Ικάρων με την παρουσίαση όλων των Ειδικοτήτων της ΣΙ. Η ημερίδα αυτή, είναι 

δυνατόν να παρουσιαστεί και κατά τη σύναξη της Λάρισας. 
 

-Προγραμματισμός για τέσσερις έως έξι τηλε-διαλέξεις για θέματα 

αεροπορικού αλλά και εθνικού ενδιαφέροντος, με ομιλητές 3-4 Μέλη του ΣΑΣΙ, 

καθώς και φιλοξενία 1-2 διακεκριμένων Προσωπικοτήτων. 
 

Ενθαρρύνουμε και προσκαλούμε όλα τα Μέλη να συντάσσουν και να 

αποστέλλουν για δημοσίευση άρθρα και εργασίες στην Ιστοσελίδα και στα ΜΚΔ 

μας, με θέματα σχετικά με: Αεροπορικές Αναλύσεις και Επιχειρήσεις, Defence 

Logistics, Τεχνολογία και Καινοτομία, Γεωστρατηγική και Γεωπολιτικές 

Αναλύσεις, Στρατιωτική Στρατηγική, Ασφάλεια Πτήσεων, Αεροπορική Ιστορία. Τα 

προς δημοσίευση κείμενα θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις σχετικές 

προβλέψεις του Κανονισμού ΣΑΣΙ. 
 

Με αυτούς τους στόχους, καλώ όλα τα Μέλη του Δ.Σ αλλά και όλα τα Μέλη 
του Συνδέσμου μας να συνεργαστούν και να συμπαρασταθούν για την επίτευξη 
των Στόχων που τέθηκαν. 

 

Τα θέματα είναι κοινά και μόνο από κοινού αντιμετωπίζονται. 
 
 
 
Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Γρηγόριος Πρεζεράκος,  

Πρόεδρος Σ.Α.Σ.Ι.  

Επίτιμος Διοικητής Σχολής Ικάρων 

 


