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 Αγαπητοί Συνάδελφοι, Φίλοι και Μέλη του «ΙΚΑΡΟΥ», 
 
 Όπως είναι πλέον γνωστό σε όλους, και παρά την καθυστέρηση 5 ετών για να 
αρχίσει η υλοποίηση της κορυφαίας δράσης του Συνδέσμου για πρώτη φορά, 
προγραμματίστηκε και εκτελέστηκε το 1ο Αεροπορικό Συνέδριο (Α.Σ.) του «ΙΚΑΡΟΥ» την 
28η Νοεμβρίου 2019. 
 
 Το 1ο Α.Σ. σχεδιάστηκε για να περιλάβει προτάσεις βασισμένες σε δύο Πυλώνες. Ο 
πρώτος πυλώνας περιελάμβανε τα συστατικά στοιχεία της αεροπορικής ισχύος, ενώ ο 
δεύτερος τα υποστηρικτικά εργαλεία ανάπτυξης αυτής. Λεπτομέρειες των αποτελεσμάτων 
είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου (www.ikaros.net.gr).  
 
 Η υψηλή συμμετοχή αξιόλογου ακροατηρίου από το χώρο της Πολιτικής, της 
Διπλωματίας, της Αμυντικής Βιομηχανίας, των ΑΕΙ και ΑΣΕΙ, καθώς και πολλών φορέων 
της κοινωνικής ζωής, όπως και το ποιοτικό επίπεδο διακεκριμένων εισηγητών, συνέβαλε 
στην άνευ προηγουμένου επιτυχή ολοκλήρωση του Συνεδρίου, την αποτελεσματικότητα 
του οποίου οφείλουμε εν πολλοίς και στο μεγάλο αριθμό μελών του Συνδέσμου και του ΔΣ 
που επιμελήθηκαν με ιδιαίτερη φροντίδα την όλη διοργάνωσή του. 
 
 Όπως γίνεται αντιληπτό, η επιτυχής διεξαγωγή του 1ου Α.Σ. ήταν το πρόκριμα για να 
συνεχίσει ο Σύνδεσμος με μεγαλύτερη ζέση,  ενδιαφέρον και ενθουσιασμό, την καθιέρωση 
- συνέχιση της δράσης αυτής ανά δύο έτη, κατά τη διάρκεια του Φθινοπώρου (Οκτ. έως 
Νοε.). 
 
 Έτσι, το επόμενο Συνέδριο οριοθετείται για το Φθινόπωρο του 2021 και για το λόγο 
αυτό επιβάλλεται να αρχίσουν οι προκαταρκτικές διεργασίες και προετοιμασίες από τώρα. 
Βέβαια, αν συνεχίσει η τραγική πανδημία του covid-19 να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη 
δημόσια ζωή που επιφέρουν περιοριστικά μέτρα αναφορικά με τις κοινωνικές εκδηλώσεις 
και τις συγκεντρώσεις, εννοείται ότι ο προαναφερθείς προγραμματισμός θα ανασχεδιαστεί. 
 
 Ο προγραμματισμός των κύριων ενεργειών επί της προετοιμασίας, περιλαμβάνει τα 
κατωτέρω βήματα με χρονική σειρά: 
 

- Απόφαση Τίτλου, Αξόνων Θεματολογίας μέχρι Δεκέμβριο 2020 
 

- Πρόσκληση Προτάσεων Εισηγητών (ως τίτλων) μέχρι Ιανουάριο 2021 
 
-  Επιλογή Εισηγήσεων  και Ανάρτηση Δράσης μέχρι Μάρτιο 2021 
 
- Υποβολή Πακέτου Εισηγήσεων (Σύνοψη, Κείμενο Παρουσίασης, ΡΡΤ Παρουσίαση, Β.Σ., 

κλπ) μέχρι Αύγουστο 2021 
 

- Περαιτέρω Ενέργειες  (ενημέρωση Πολιτικής – Στρατιωτικής Ηγεσίας, Προσκλήσεις 
επισήμων και διακεκριμένων μελών, Αιτήσεις συμμετοχής ΑΣΕΙ, Επιστολές - Ανακοινώσεις 
συμμετοχής μελών ΣΑΣΙ /άλλων Συνδέσμων/ ΣΕΚΠΥ-ΕΕΛΕΑ/Ακαδημαϊκής Κοινότητας/Ερευνητικών 
Κέντρων, Επιστολές προς χορηγούς) μέχρι Σεπτέμβριο 2021. 

 
 . Είναι γνωστό ότι το 2021 είναι ένα ξεχωριστό επετειακό έτος για την εθνική μας 
συνείδηση και ταυτότητα, καθότι θα εορτάσει το ανά την Υφήλιο Έθνος μας, τα 200 χρόνια 

http://www.ikaros.net.gr/


από τον εθνικό ξεσηκωμό για την Ελευθερία της Χώρας από τον οθωμανικό ζυγό. Είναι 
λοιπόν επιβεβλημένο το πρόγραμμα των εισηγήσεων να περιλαμβάνει 1-3 ομιλίες 
ιστορικού περιεχομένου με μηνύματα συνέχισης του αγώνα, για τη διατήρηση της 
Ελευθερίας και της Δημοκρατίας. 
 
Κατόπιν αυτού το ΔΣ του Συνδέσμου αποφάσισε να διευρύνει τον τίτλο του Συνεδρίου, ως 
ακολούθως: 
 
«Το 1821, φάρος της ελευθερία μας,  βασισμένης στο διεθνές δίκαιο,  στην ισχύ,  στο 

στρατηγικό όραμα» 
 

«1821, Pharos of our freedom, based on International law, power, and strategic 
vision» 

 
 Ο τίτλος αυτός δύναται να περιλαμβάνει κατ’ αρχήν ένα τουλάχιστον ιστορικό θέμα 
ή θέματα όπως προαναφέρθηκε, καθώς επίσης τις ακόλουθες θεματικές ενότητες που 
καλό θα είναι να συνδυάζονται στην εισαγωγή τους με το βαθύτερο νόημα του εορτασμού 
και τους εθνικούς μας στόχους:: 
 

- Επιχειρησιακές Δυνατότητες της Τουρκίας 
 

- Σύγχρονη Τεχνολογία 
 

- Αμυντική Βιομηχανία 
 

- Τεχνική και Εφοδιαστική Υποστήριξη  
 

- Αναβάθμιση της υφιστάμενης  Αεροπορικής Ισχύος 
 

- Σύγχρονο Πεδίο Μάχης 
 

- Μελλοντική μορφή πολέμου  
 

- Κυριαρχικά δικαιώματα και Διπλωματία 
 

- Διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής υπερκομματικής εμβέλειας 
 

 Κατόπιν των παραπάνω και ακολουθώντας το πλάνο του προγραμματισμού και της 
προετοιμασίας του 2ου Αεροπορικού Συνεδρίου, παρακαλούνται όλοι οι Συνάδελφοι, τα 
Μέλη και οι Φίλοι του Συνδέσμου, να συμβάλουν με τις προτάσεις τους, τις οποίες 
αναμένουμε με ενδιαφέρον, προκειμένου να υλοποιήσουμε το πρώτο milestone του 
προγραμματισμού που αφορά στον τελικό καθορισμό του τίτλου του Συνεδρίου και της 
συναφούς θεματολογίας, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν. 
 
 Με Ιδιαίτερη Εκτίμηση, 
 
       Εκ του ΔΣ / ΣΑΣΙ /«ΙΚΑΡΟΣ» 
 
 
ΥΓ. Στα τέλη του Νοεμβρίου 2020, θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι να προτείνουν συγκεκριμένους τίτλους 
εισηγήσεων, βασισμένους στην προαναφερθείσα θεματολογία, που καταγράφεται κάτω από τον κύριο τίτλο του 
Συνεδρίου ή όπως τελικά αυτή θα διαμορφωθεί με βάση τις προτάσεις όλων μας 


