
 
 

Επίσκεψη του ΔΣ στον Αρχηγό ΓΕΑ 
Αντιπτέραρχο (Ι) Γεώργιο Μπλιούμη  

 
 
 
 

Βασικός σκοπός της επίσκεψης ήταν να επισημανθούν και να τονιστούν στην 
Ηγεσία της Π.Α, οι βασικοί καταστατικοί σκοποί του Συνδέσμου, που δεν είναι άλλοι από 
την ανάδειξη της σημασίας του Αεροπορικού Όπλου στην Άμυνα της Χώρας και της 
προσφοράς του προσωπικού της Π.Α. στην καθημερινή αντιμετώπιση των τουρκικών 
αεροπορικών προκλήσεων, όπως και η προβολή του κοινωνικού έργου που προσφέρει 
κάθε μέρα η Αεροπορία μας σε πάρα πολλούς και σοβαρούς τομείς. 

  
Η συνάντηση έγινε σε εγκάρδιο κλίμα και ο κύριος Α/ΓΕΑ ενημερώθηκε σε γενικές 

γραμμές για τις παρελθούσες, τρέχουσες και προγραμματισμένες δράσεις του  Συνδέσμου. 
 

 Πιο συγκεκριμένα ο Πρόεδρος του Συνδέσμου ενημέρωσε τον κύριο Αρχηγό για τις 
σημαντικές συντελεσθείσες δράσεις, όπως  το Συνέδριο Σ.Α.Σ.Ι. & ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. στο 
Πολεμικό Μουσείο, το Σεμινάριο στην Πορταριά Πηλίου και τις δύο πρόσφατες Ημερίδες 
που έλαβαν χώρα  στη Λάρισα και τα Χανιά αντίστοιχα. 

 
 Επίσης ενημερώθηκε για τον προγραμματισμό του 1ου Αεροπορικού Συνεδρίου 

στις 28 Νοεμβρίου 2019, για το οποίο ζήτησε την παρουσία Αξιωματικών και Ικάρων, 
εφόσον οι Υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέψουν. 

 
 Παράλληλα προβλήθηκε η ίδρυση και οι δράσεις της Λέσχης Κυριών του 

Συνδέσμου «ΝΕΦΕΛΗ», όπως και το αίτημα του Συνδέσμου να εγκριθεί η εκτύπωση στην 
Υ.Α.Ε. του βιβλίου που συνέγραψε ο Υποπτέραρχος (Ι) ε.α. Ελευθέριος Αυλιανός, για την 
341 ΜΑΠΚ. 

 
Ένα σημαντικό αίτημα που υπεβλήθη στον Αρχηγό, το οποίο απασχολεί τα μέλη 

του Συνδέσμου και τονίστηκε στην τελευταία Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου από το 
Προεδρείο του Παραρτήματος Θεσσαλίας, είναι ο σχεδιασμός και η ενεργοποίηση του 
προγραμματισμού των ραντεβού μελών του 251 ΓΝΑ στα εξωτερικά ιατρεία, μέσω 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας (εκτός δηλαδή της παραδοσιακής μεθόδου  των τηλεφωνικών 
ραντεβού που εξυπηρετεί κυρίως τους παλαιότερους συναδέλφους), κατά τα πρότυπα 
λειτουργίας της αντίστοιχης ηλεκτρονικής διευκόλυνσης στην ιστοσελίδα του 401 ΓΣΝΑ, 
θέμα για το οποίο ο κύριος Α/ΓΕΑ υποσχέθηκε ότι θα το εξετάσει γρήγορα. 

 
Έγιναν επίσης γενικότερες συζητήσεις για την πορεία της Π.Α, το υψηλό επίπεδο 

μαχητικής ικανότητας, τη βελτίωση της εκπαίδευσης σε όλους τους τομείς και τις 
προοπτικές αναβάθμισης του Όπλου. 

 
 
Εκ του ΔΣ/ΣΑΣΙ/«ΙΚΑΡΟΣ» 
 


