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Αγαπητοί Συνάδελφοι, Μέλη και Φίλοι του Σ.Α.Σ.Ι. 
Αγαπητές «Ωκεανίδες» και «Ναϊάδες» της Λέσχης «ΝΕΦΕΛΗ», των Κυριών του ΙΚΑΡΟΥ 
 
Καλό Φθινόπωρο. 
 
 Αυτό το Καλοκαίρι, όπως και όλη η χρονιά σχεδόν, πέρασαν υπό συνθήκες 
απομόνωσης, λόγω της πανδημίας εκ της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης του COVID-19, 
παγκοσμίως. Όλα δε τα δεδομένα συντείνουν στο ότι έτσι θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους 
του χρόνου και….. έχει ο Θεός. 

   Όπως ήταν επακόλουθο, οι δράσεις του Συνδέσμου μας στο διαρρεύσαν 6-μηνο, 
που απαιτούσαν φυσική παρουσία, σχεδόν μηδενίστηκαν, ενώ κάποιες αναβλήθηκαν για 
το μέλλον. 

  Μας απασχολεί ο τρόπος διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) και  των 
προβλεπομένων ανά τριετία Αρχαιρεσιών, για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου (Δ.Σ.). Εξετάζουμε όλες τις πιθανές λύσεις για το θέμα αυτό, από πλευράς 
δυνατοτήτων υλοποίησης και θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση. Η προσπάθεια μας 
είναι να κάνουμε Γ.Σ. και εκλογές εντός του Δεκεμβρίου, για το κεντρικό Δ.Σ. και για τις 
Διοικούσες Επιτροπές (Δ.Ε.) των Παραρτημάτων, ταυτόχρονα. Για το λόγο αυτό πρέπει να 
τεθούν υποψηφιότητες έγκαιρα, αν θέλουμε ο Σύνδεσμος να έχει συνέχεια. 

  Υπόψη οι μέχρι σήμερα διαφαινόμενες επιθυμίες είναι ολίγες. Επίσης είναι σε 
εκκρεμότητα η συνάθροιση του Φθινοπώρου για την βράβευση των πρωτευσάντων νέων 
Ανθυποσμηναγών, όπως και η συνάντηση γνωριμίας με τους πρόσφατα 
αποστρατευθέντες συναδέλφους. 

   Όμως το Δ.Σ. όλο αυτό το διάστημα δεν έμεινε ανενεργό. Προσπάθησε στα 
πλαίσια των δυνατοτήτων που του παρέχει η ηλεκτρονική τεχνολογία να κάνει αισθητή την 
παρουσία του σε διάφορους τομείς, όπως: 

 Συμμετείχε , μαζί με την Π.Ο.Σ. στην συγκέντρωση χρημάτων με τα οποία θα 
αγοραστούν υλικά κατάλληλα που θα υποδείξει το Δ΄ Σώμα Στρατού, για την ασφάλεια των 
συνόρων μας στον Έβρο. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους Συναδέλφους που με την 
συνδρομή τους, έδωσαν τη δυνατότητα στον Σύνδεσμο μας να ανταποκριθεί σε αυτόν τον 
Εθνικό σκοπό. 

 
  Αρκετά μέλη μας με άρθρα τους και αναλύσεις, προσέγγισαν το θέμα της 

Εθνικής μας Άμυνας, κατά την τελευταία κρίση. 
 
  Με πρωτοβουλία συναδέλφου μηχανικού, έχουν προταθεί από τον 

Σύνδεσμο στην Π.Α. προσεγγίσεις για την βελτίωση της διαθεσιμότητας των CL-215, όπως 



και για την αφαλάτωση των επιφανειών των πτητικών μέσων που δρουν επί μακρόν σε 
θαλάσσιο περιβάλλον, με την κατασκευή ειδικών πλυντηρίων στις βάσεις που αυτά 
σταθμεύουν.  

 
 Το Δ.Σ. του Συνδέσμου κατέθεσε αυτοβούλως προτάσεις στην Κυβέρνηση 

και στη Μείζονα Αντιπολίτευση, για την Άμυνα και την Ασφάλεια της Χώρας. 
 
  Ακολούθησαν πολλές άλλες δράσεις επικοινωνίας με κοινωνικούς φορείς, με 

την Ηγεσία της Π.Α., καθώς και άλλες δράσεις δημοσίων σχέσεων. 

 Για να μη μακρηγορώ, θέλω να επισημάνω, εκφράζοντας παράλληλα τη σκέψη και 
τα αισθήματα όλου του ΔΣ, ότι είναι άκρως απογοητευτικό που δεν συναντιόμαστε στην 
παρούσα δύσκολη συγκυρία της πανδημίας, για λόγους ασφάλειας της υγείας όλων μας, 
αλλά και από την άλλη είναι λίαν ενθαρρυντικό που είμαστε ως Σύνδεσμος παρόντες 
εθελοντικά, όπου μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι στην Π.Α., στην Κοινωνία και στην 
Πατρίδα. 

   Πέρα των άλλων, αυτή η φυσική αποχή και απομάκρυνση έχει και τις επιπτώσεις 
της στα οικονομικά του Συνδέσμου. Αρκετοί συνάδελφοι δεν έχουν συνεισφέρει την ετήσια 
συνδρομή τους και αυτό έχει επιπτώσεις. Υπόψη ότι τα μηνιαία έξοδα διατήρησης του 
Γραφείου μας, συμπεριλαμβανομένου του ενοικίου, πλησιάζουν τα 500 ευρώ. Το 
ικανοποιητικό αποθεματικό που είχαμε αρχικά δημιουργήσει, βαίνει μειούμενο σταθερά. 

  Θα Σας παρακαλούσα λοιπόν, για την οικονομική συνδρομή σας προς τον 
Σύνδεσμο (αρχικές εγγραφές – ετήσιες εισφορές), διότι είναι θέμα λειτουργίας του. Αυτή, 
υπό τις παρούσες συγκυρίες μπορεί να γίνει, χωρίς να απαιτηθεί οποιαδήποτε μετακίνηση, 
απλά μέσα από το σπίτι μας, μέσω e-banking, μπορούμε να μεταφέρουμε τις συνδρομές 
μας, στο λογαριασμό του Συνδέσμου με τα κάτωθι στοιχεία: 

Τράπεζα: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Αριθμός Λογαριασμού: 10400131610 

IBAN: GR8101101040000010400131610 
Κάτοχος – Δικαιούχος Λογαριασμού: Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Ικάρων 

 
    Το Δ.Σ και εγώ προσωπικά ευχόμαστε σε όλους Σας ένα καλό Φθινόπωρο, με την 
ελπίδα ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα και θα έχουμε έναν ασφαλέστερο Χειμώνα και 
μια ελπιδοφόρα Άνοιξη στη συνέχεια. 

                  Ο Πρόεδρος  
 
 
 
Απτχος (Ι) ε.α. Ευάγγελος Γεωργούσης 
             Επίτιμος Δκτης ΔΑΕ 
 
 
ΥΓ.  Μην ξεχνάτε να αναγράφετε στην αιτιολογία της τραπεζικής συναλλαγής,  το ονοματεπώνυμο και το λόγο ή 

το σκοπό αυτής:  πχ «Επίκουρος Κυριόπουλος - ετήσια εισφορά μέλους ΣΑΣΙ έτους 2020» 


