Χαιρετισμός – Εισήγηση Υπτχου (Ι) εα Δημ. Λαζάρου, Προέδρου ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α
Αγαπητοί Βετεράνοι και Φίλοι,
Εκ μέρους του ΔΣ του ΠΑΣΥΒΕΤΑ, σας καλωσορίζουμε στην σημερινή μας εκδήλωση για την
παρουσίαση ενός ιδιαίτερα ενδιαφέροντος βιβλίου, του οποίου συγγραφέας είναι ο Επγός ε.α.
ΤΥΜ Παντελεήμων Χειμαριός. Το βιβλίο πραγματεύεται ένα θέμα, το Τεχνικό Σώμα της Αεροπορίας
για το οποίο, ενώ το σύνολο του δυναμικού της ΠΑ έχει τις καλύτερες εντυπώσεις, κανείς όμως μέχρι την πρωτοβουλία του τιμώμενου συγγραφέα- δεν ανέλαβε την ευθύνη να ξεκινήσει μια πιο
εμπεριστατωμένη καταγραφή της Ιστορίας του, αποδεκτής από όλους, της πραγματικά μεγάλης
συμβολής των Τεχνικών στην εδραίωση και εξέλιξη του Αεροπορικού Όπλου.
Στην ουσία, δηλαδή, φαίνεται ότι ήσαν ικανοποιημένοι οι πάντες με τις εκάστοτε
φευγαλέες και περιληπτικές εκφράσεις αποδοχής προς τον κλάδο τους, που κάθε φορά
συναντούσαν. Για το φαινόμενο αυτό, επειδή φαίνεται ότι παρατηρείται και σε άλλες αεροπορικές
δυνάμεις του Κόσμου, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να αναζητηθούν τα αίτια.

Συμπεράσματα από την Εκδήλωση του Προέδρου του Συνδέσμου, Υπτχου (Ι) εα Δημ, Λαζάρου.
Είναι πράγματι παράξενο, αλλά δεν αποδέχομαι κατηγορηματικά να θεωρηθεί σκόπιμη η
παρουσιαζόμενη απουσία εκτενέστερης αναφοράς σε έναν ουσιαστικώτατο παράγοντα στήριξης
και συμβολής στην εξέλιξη του αεροπορικού όπλου, όπως είναι το Τεχνικό Σώμα, χωρίς το οποίο,
δεν θα υπήρχε πτήση.
Από την άλλη πλευρά όμως, θα μου επιτρέψετε να αναρωτηθώ το γεγονός ότι, δεν θα
μπορούσε να αγνοήσει κανείς τους άλλους δύο παράγοντες: το αεροπλάνο αυτό καθαυτό και τον
χειριστή του, χωρίς τους οποίους επίσης δεν θα υπήρχε πτήση. Όμως, η προβολή αυτών των δύο
παραγόντων της πτήσης παρατηρείται πολύ εκτενέστερα αυτής των τεχνικών. Επιτελείται από
συναδέλφους της σχετικής ειδικότητας και εξειδίκευσης, αποκλειστικά από αγάπη και διάθεση να
προβάλλουν τον κλάδο τους, την ΠΑ και το αεροπορικό ιδεώδες, συναισθήματα ελεύθερα και
προσιτά σε όλους τους λάτρεις του Αεροπλάνου και της Πτήσης.
Ας ευχηθούμε, λοιπόν, και ας ελπίσουμε να ακολουθήσουν και άλλοι συνάδελφοι
παρόμοιας εξειδίκευσης την θαυμάσια αυτή πρωτοβουλία του Επγού ε.α. Τεχνικού Χειμαριού
Παντελεήμονα, ώστε μέσα στην αεροπορική οικογένεια να αναγνωρίζεται πάντοτε και να
προβάλλεται όπως της αξίζει η συμβολή όλων των παραγόντων της πτήσης, προς δόξαν της
αεροπορικής ιδέας.

