
Θενθηιέζηαηε, θύξηε Τπαξρεγέ ηνπ Γεληθνύ Δ, θύξηε  Γήκαξρε, κέιε 

νηθνγελεηώλ ζαλόλησλ, εε θαη εα ζπλάδειθνη, θπξίεο θαη θύξηνη. 

Πξνζήιζακε όινη ζήκεξα κε ζπγθίλεζε θαη δένο εδώ ζηνλ Ιεξόλ Ναό ηνπ 

«ΠΡΟΦΗΣΟΤ ΗΛΙΑ» ηεο Αεξνπνξηθήο Βάζεο Πάρεο Μεγάξσλ, γηα λα 

ηειέζνπκε σο ειάρηζην θόξν ηηκήο ηελ πξώηε επηκλεκόζπλε δέεζε ππέξ 

αλαπαύζεσο ησλ ςπρώλ, ΟΛΩΝ ησλ ζαλόλησλ ζπλαδέιθσλ ηεο Α ελ πηήζε 

δειαδή ελ ππεξεζία θαη ΔΝΔΚΔΝ ηαύηεο, ζε δπζηπρήκαηα πνπ 

πξνθιήζεθαλ κε αεξνζθάθε ζηαζεξώλ πηεξύγσλ θαη κε ειηθόπηεξα ηεο 

Αεξνπνξίαο ηξαηνύ, από ην έηνο 1952 κέρξη ζήκεξα. 

Θιίςε θαη νδύλε θσιηάδεη ζηηο θαξδηέο όισλ καο, αιιά θπξίσο ζηηο 

θαξδηέο ησλ νηθνγελεηώλ πνπ πξόσξα θαη αλαπάληερα έραζαλ ηα αγαπεκέλα 

ηνπο πξόζσπα, ηόζν ζην απώηεξν όζν θαη ζην πξόζθαην παξειζόλ. Όινο ν 

θόζκνο γλσξίδεη βέβαηα όηη ην ίπηαζζαη είλαη ηνικεξό, αιιά θαη επηθίλδπλν. 

Καη απηή ηελ επηθηλδπλόηεηα ηε βηώζακε όινη, ζε θάπνηνπο όκσο ζηνίρηζε ηελ 

ίδηα ηε δσή ηνπο. Έθπγαλ πνιύ λσξίο, νη πεξηζζόηεξνη λένη, όινη όκσο θάησ 

ησλ 55, ππεξεηνύληεο ηελ παηξίδα, ηδαληθά θαη αμίεο, πξνζπαζώληαο λα 

εθηειέζνπλ ηελ απνζηνιή ηνπο ή εθπαηδεπόκελνη λα γίλνπλ θαιύηεξνη. 

Τπεξήθαλνη, πηιόηνη θαη κεραληθνί, άμηα ηέθλα κηαο έλδνμεο Παηξίδαο, κε αγάπε 

θαη απηαπάξλεζε γηα ηελ πηήζε, έηνηκνη λα αλνίμνπλ ηα θηεξά ηνπο, λ' 

αγθαιηάζνπλ ηνλ νπξαλό, ην Αηγαίν, λα  λνηώζνπλ ειεύζεξνη. Καη όπσο ιέεη ν 

ζηηρνπξγόο 

αλ ην ζύλλεθν θεύγσ πεηάσ 
έρσ θίιν ηνλ Ήιην-Θεό κε ηνπ 
αγέξα ην λέθηαξ κεζάσ αγθαιηάδσ 
θαη γε θη νπξαλό. Λεπηεξηά ζηνπο 
αλέκνπο δεηάσ έρσ πάςεη λα είκαη 
ζλεηόο αλεβαίλσ ςειά θη αγαπάσ 

δίρσο ζώκα ρξπζόο αεηόο. 

Αείκλεζηνη Αμησκαηηθνί, Τπαμησκαηηθνί θαη ηξαηηώηεο, θιίλνληαο 

επιαβώο ην γόλπ πξν ησλ Ηξσηθώλ θαη έμνρσλ κνξθώλ ζαο, ησλ πξόσξα 

απειζνπζώλ ηεο δσήο θαη ζηξεθόκελνη πξνο ηηο ςπρέο ζαο, πεξηζηνηρηδνκελνη 

από ηνπο ζπγγελείο ζαο, ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο, θαζώο θαη από ην ζεβαζηό 

εθθιεζίαζκα, αλαιάβακε νη επηδώληεο, ην ηεξόλ θαζήθνλ, λα δηαηξαλσζνκε όηη 



ζα είζηε θσηεηλνί θάξνη απηαπάξλεζεο θαη γελλαηόηεηαο, ελώ παξάιιεια 

παξαθαινύκε ηνλ παξόληα εθπξόζσπν ηεο Διιελνξζόδνμνπ Δθθιεζίαο ηεο 

Διιάδνο, λα βνεζήζεη δηα πξεζβεηώλ ηεο, πξνο ηνλ Κύξην εκώλ Ιεζνύ 

Υξηζηό, λα είζαζηε νη κόλνη ηνπ νπνίνπο ηηκνύκε ζήκεξα θαη ζα ζπλερίζνπκε 

λα ηηκνύκε. 

Καη ζεηο αγαπεηνί ε.ε. ζπλάδειθνη ηηκάηε ηνπο αείκλεζηνπο λεθξνύο καο, 

γίλεηε θαιύηεξνη ησλ παιαηνηέξσλ, πεηάηε κε ζύλεζε θαη αζθάιεηα. Όπσο ιέεη ν 

Θνπθπδίδεο: «Άνδρες πόλις και οσ τείτη, οσδέ νήες ανδρών κεναί» (ε πόιε 

[θαη ε δύλακε ηεο] είλαη νη άληξεο θαη όρη ηα ηείρε νύηε ηα άδεηα πινία). Σνλ ηθαλό 

ηξαηό δελ ηνλ θάλνπλ κόλν ηα πνιεκηθά κέζα, αιιά ε θαιή πνηόηεηα ηνπ 

πξνζσπηθνύ. Δίζηε όηη θαιύηεξν έρεη λα επηδείμεη ε παηξίδα καο, θαη ν θόζκνο, 

ζάο πεξηβάιεη κε αγάπε θαη εκπηζηνζύλε. Κάληε θηεξά ηηο ειπίδεο, ηα όλεηξα 

θαη ηα ηδαληθά ζαο, ζθίρηε ζηελ αγθαιηά ζαο ηελ Αεξνπνξία ηξαηνύ θαη 

πεηάμηε ςειά ζε ίρλε πνπ κόλν εζείο γλσξίδεηε, γηα κηα Διιάδα πεξήθαλε θαη 

δπλαηή. 

Απεπζπλόκελνο ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ πεζόλησλ ζπλαδέιθσλ ζα ήζεια 

λα ζαο δηαβεβαηώζσ, όηη ε κλήκε ηνπο ζα δηαηεξείηαη πάληα δσληαλή θαη 

αλεμίηειε ζηηο ζθέςεηο καο θαη ζηηο θαξδηέο καο δίλνληαο καο δύλακε, ζε 

όπνην κεηεξίδη θαη αλ έρνπκε ηαρζεί θαη εζείο δηθαηνύζζε λα είζζε ππεξήθαλνη 

γηα ηνπο αγαπεκέλνπο ζαο, πνπ ηίκεζαλ ηνλ όξθν ηνπο θαη ζπζηάζηεθαλ ζηελ 

εθηέιεζε ηνπ θαζήθνληνο. Η Λέζρε Αεξνπνξίαο ηξαηνύ ζα είλαη πάληα 

θνληά ζαο θαη ζα ζαο ζεσξνύκε κέιε ηεο κεγάιεο αεξνπνξηθήο νηθνγέλεηαο 

καο. 

Αησλία ε κλήκε αείκλεζηνη ζπλάδειθνη. 


