Ημερήσια Διαταγή Αρχηγού ΓΕΑ για την Εορτή του Προστάτη της
ΠΑ
Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Μαθητές των Παραγωγικών
Σχολών, Σμηνίτες και Πολιτικό Προσωπικό,
Η σημερινή ημέρα εορτασμού των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και
Γαβριήλ, αποτελεί στιγμή μεγάλης γιορτής και συνάμα ιδιαίτερης τιμής
για όλους όσοι υπηρετούμε την Αεροπορική Ιδέα, μέσα από τις τάξεις
της Πολεμικής μας Αεροπορίας. Μια ιδέα ταυτισμένη με έννοιες όπως η
αρετή, η τόλμη, η αριστεία και με αξίες, αρχές και υψηλά ιδανικά, που
έχουν ως επίκεντρο την απόλυτη προσφορά στην πατρίδα.
Οι Έλληνες αεροπόροι μεταξύ των πρωτοπόρων στην εξελικτική
πορεία ανάπτυξης του όπλου, έχουν αποδείξει και συνεχίζουν να
αποδεικνύουν διαχρονικά, εντός και εκτός συνόρων, την αξία τους,
κερδίζοντας τον θαυμασμό για το θάρρος και την ανδρεία τους, αλλά και
την ευγνωμοσύνη του λαού μας για την ανιδιοτελή προσφορά τους στην
πατρίδα.
Σε καιρούς ιδιαίτερα δύσκολους, τα στελέχη της Πολεμικής
Αεροπορίας φυλάττουν ουράνιες «Θερμοπύλες» γνωρίζοντας καλά ότι η
ευημερία του έθνους στηρίζεται και στη δική τους αποτελεσματική
υλοποίηση της αποστολής.
Η ρήση του αείμνηστου Ελευθέριου Βενιζέλου «το αεροπλάνο
ενδείκνυται ως όπλο των αδυνάτων, η ριψοκίνδυνος μάλιστα και
τολμηρή φύσις του Έλληνος θα καταστήσει τούτο λαμπρόν εν πολέμω
όπλον μέλλον να προσφέρει μεγάλες υπηρεσίες» αποτελεί για μας φάρο
και οδηγό.
Σύντομη, αλλά λαμπρή η ιστορία μας, Βαλκανικοί Πόλεμοι, Β΄
Παγκόσμιος Πόλεμος, Κορέα 1950 – 1955, αποστολή «ΝΙΚΗ» το 1974
στην Κύπρο, η οποία συνεχίζεται δια ενός διαρκούς «ακήρυχτου
πολέμου» στο Αιγαίο τα τελευταία σαράντα χρόνια.
Παράλληλα, καθημερινή πραγματικότητα η χωρίς όρια προσφορά
στον συνάνθρωπο μας μέσα από τις αποστολές Έρευνας – Διάσωσης,
Αεροδιακομιδών και Αεροπυροσβέσεων.
Όλα αυτά αποτελούν φωτεινά παραδείγματα ποτισμένα με το αίμα
των ηρώων πεσόντων Αεροπόρων μας, στην ιδέα της ελευθερίας, της
ανεξαρτησίας, της δημοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
Ως απόγονοι των ηρώων αυτών, οφείλουμε να έχουμε αφενός
επίγνωση της ένδοξης ιστορίας μας και αφετέρου του καθήκοντος
συνεχούς προσφοράς με αυταπάρνηση, σιδερένια θέληση και ομηρική
μαχητικότητα.
Σήμερα όλοι εμείς που αποτελούμε τη μεγάλη «οικογένεια» της
Πολεμικής Αεροπορίας, σε πείσμα ισοπεδωτικών και αμοραλιστικών
μηνυμάτων, υπερήφανοι για την υψηλή αποστολή που μας έχει ανατεθεί,

την εμπιστοσύνη και την αγάπη που μας περιβάλλει η πολιτεία και η
ελληνική κοινωνία, ενωμένοι, οπλισμένοι με τις παραδόσεις του έθνους,
αλλά και του όπλου μας, αποτελούμε την «πυξίδα» που τόσο έχει ανάγκη
ο Έλληνας πολίτης.
Έχοντας πλήρη συναίσθηση της τρέχουσας δύσκολης
δημοσιονομικής συγκυρίας για τη χώρα μας, η Πολεμική Αεροπορία με
προσεκτικά σχεδιασμένα βήματα, με κατάλληλες οργανωτικές αλλαγές
και με ανανέωση και εκσυγχρονισμό του στόλου της, επιδιώκει την
απόλυτη υλοποίηση της αποστολής της, που δεν είναι άλλη από το «να
πετάει, να μάχεται και να νικάει», όταν και όπου χρειαστεί.
Με προσήλωση σε αυτή την αποστολή, με περίσκεψη στο χρέος
έναντι της πατρίδας, με σεβασμό στις οικονομικές θυσίες του ελληνικού
λαού, η Πολεμική μας Αεροπορία εγγυάται την αποτροπή στην περίοδο
της ειρήνης, αλλά και την επιτυχή έκβαση των επιχειρήσεων σε περίοδο
κρίσεων – πολέμου.
Όραμά μας η διαρκής τελειότητα, το άριστο, η «μέθεξη με το
απόλυτο». Γι’ αυτό και στο έμβλημά μας, αλλά και στην καρδιά μας
έχουμε τον αετό με τη φράση «ΑΙΕΝ ΥΨΙΚΡΑΤΕΙΝ». Αδήριτη
αναγκαιότητα το ιερό χρέος μας προς την Ελλάδα για «ελεύθερους
ουρανούς».
Άνδρες και Γυναίκες της Πολεμικής Αεροπορίας,
σας συγχαίρω για το πολύπλευρο, απαιτητικό έργο σας. Σε κάθε
δραστηριότητα και αποστολή που εσείς εκτελείτε, με κάνετε να νιώθω
συγκινητικά υπερήφανος που είναι ο Αρχηγός σας. Σας καλώ να
συνεχίσετε με τον ίδιο επίμονο και ανιδιοτελή τρόπο, ενωμένοι, σίγουροι
για τα ιδανικά μας και σας υπενθυμίζω ότι η Πολεμική Αεροπορία με
βάση το ένδοξο παρελθόν της, υπό τη σκέπη των Αρχαγγέλων, χτίζει το
μέλλον που της αξίζει.
Ζήτω το Έθνος
Ζήτω η Πολεμική Αεροπορία
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