«Ενταύθα μέντοι πάντα τ’ ανθρώπων νοσεί, κακοίς όταν θέλωσι ιάσθαι κακά».
(Τίποτα στους ανθρώπους δεν πάει καλά, όταν θέλουν να γιατρέψουν τα κακά
χρησιμοποιώντας το κακό).
ΣΟΦΟΚΛΗΣ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΙΔΕΑ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Α.ΑΚ.Ε.)
ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ - ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΥ Ν.Π.Ι.Δ.
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΤΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1986

◼ ΕΤΟΣ ΚΑ’ ◼ ΑΡ.
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✔

Πληροφορούμε
τα μέλη μας ότι:

Για το υπόλοιπο έτος 2018 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΙΑΚΩΒΟΣ
ΤΣΟΥΝΗΣ» της Α.ΑΚ.Ε. (Λυκούργου 9, 8ος όροφος)
ώρα 12.00 την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου Ειδική
Συνεδρία, Επιμνημόσυνη Δέηση και Αγιασμός.
Κατά τη διάρκεια του ιδίου έτους θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο 251 ΓΝΑ την Τρίτη
6 Νοεμβρίου η καθιερωμένη εκδήλωση προς τιμήν
της Π.Α.
Παρακαλούνται όλα τα μέλη να προσέρχονται
στις Ειδικές Συνεδρίες, Γενικές Συνελεύσεις και λοιπές εκδηλώσεις. Η συμμετοχή τους συντελεί αποφασιστικά στην επίτευξη των σκοπών της Α.ΑΚ.Ε.

5.10.2018: Α.ΑΚ.Ε. ΑΙΘΟΥΣΑ «ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΟΥΝΗΣ»

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

✔

Η «Αεροπορική Ιδέα» σε τόμους
Σας γνωρίζουμε ότι η Α.ΑΚ.Ε.
διαθέτει, σε περιορισμένο αριθμό,
βιβλιοδετημένα φύλλα της εφημερίδας μας «Αεροπορική Ιδέα» σε
πανόδετη συλλεκτική έκδοση 2 τόμων, της πρώτης και δεύτερης
10ετίας λειτουργίας της (Τόμος
Α’/1986 - 2005 και Τόμος Β’/2005 2015), προς 30 ευρώ έκαστος.
Παρακαλούμε τα μέλη και τους
φίλους της Α.ΑΚ.Ε. να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την
προμήθεια των τόμων επιλογής
τους προς ενίσχυση του έργου της Α.ΑΚ.Ε. και έκδοσης της εφημερίδας μας.
Θα έχετε στην άμεση διάθεσή σας μια αναμνηστική
έκδοση για το πνευματικό έργο και τις δράσεις της Αεροπορικής Ακαδημίας από ιδρύσεώς της μέχρι και το έτος 2015. Θα έχετε όλη την Ιστορία της Α.ΑΚ.Ε.
στα χέρια σας.
● Για τη διάθεση: Υπτχος (Μ) ε.α. Ε. Τσαούσογλου
και Απτχος (Ι) ε.α. Σ. Αλεξόπουλος (Δευτέρα και Παρασκευή, 09.00-13.00, τηλ.: 210-3228990, κιν.: 6983523556).

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
Η Α.ΑΚ.Ε. για την επίτευξη του εθνικού και κοινωφελούς
σκοπού της, ως ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, βασίζει τους πόρους της στην Ετήσια Συνδρομή των Μελών της
και σε δωρεές Μελών και Φίλων της.
Τα τελευταία χρόνια, υπό το βάρος της οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα μας, σημαντικός αριθμός Μελών
μας καθυστερούν την καταβολή της οφειλόμενης Συνδρομής τους πάνω από 2 έτη, με συνέπεια η Αεροπορική Ακαδημία να αντεπεξέρχεται πλέον δύσκολα στα λειτουργικά της
έξοδα και στην έκδοση της εφημερίδας «Αεροπορική Ιδέα».
Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Δ.Σ. της Α.ΑΚ.Ε. απευθύνουν θερμή πρόσκληση σε όλα τα Μέλη της να στηρίξουν
την Αεροπορική Ακαδημία καταθέτοντας εμπρόθεσμα την
ετήσια συνδρομή τους, για τη συνέχιση του έργου της.

(Άνω) Άποψη από την αίθουσα
«Ιάκωβος Τσούνης»
(Αριστερά) Ο αναπληρών τον πρόεδρο,
Α’ Αντιπρόεδρος Παν. Κ. Παπαδάκης
στο βήμα

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της Α.ΑΚ.Ε. Υπτχος ε.α. Παναγ. Κ. Παπαδάκης αναπληρών τον πρόεδρο Νικ. Νόκα, καλωσόρισε
τους παρισταμένους στην κατάμεστη αίθουσα Συνεδριάσεων
«Ιάκωβος Τσούνης» και στη συνέχεια ο Ειδικός Γραμματέας
Ανχος (Ι) ε.α., Επίτ. Γεν. Επιθεωρητής Λ.Σ. Μιχαήλ Σαρλής, αναπληρών τον Γεν. Γραμματέα Βασ. Κατσιαντώνη, αναφέρθηκε στα τιμώμενα πρόσωπα, μέσα από τα πλούσια Βιογραφικά
τους Σημειώματα.
Σύντομη ήταν η αναφορά στο έργο τους, όμως ικανή να καταπλήξει όλους τους παρισταμένους, οι οποίοι χειροκρότησαν θερμά τα νέα μέλη κατά την αντιφώνησή τους με ευχαριστίες και προτροπές για ευδοκίμηση των σκοπών της Α.ΑΚ.Ε.

Κατά την αντιφώνηση, όλα τα νέα μέλη θερμά ευχαρίστησαν τα μέλη του Δ.Σ. της Α.ΑΚ.Ε. Έκαναν αναφορά με μεγάλη
συγκίνηση στις σχέσεις που έχουν με το Αεροπορικό Πνεύμα
γενικά και υποσχέθηκαν να βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων της Α.ΑΚ.Ε.
Εντρυφών στις αντιφωνήσεις όλων των νέων μελών, ο Α’ Αντιπρόεδρος της Α.ΑΚ.Ε. μετά τις ανακοινώσεις των εξαίρετων βιογραφικών τους, ανέφερε ότι πολλές σκέψεις - ιδέες - υποσχέσεις
πρέπει να ξανακουστούν, ίσως και με κάποιες προεκτάσεις και να
εκδοθούν μαζί στα επόμενα φύλλα της «Αεροπορικής Ιδέας».
Οι ιδέες των νέων μελών και η πραγμάτωση των απόψεών
τους πιστεύουμε ότι θα συμβάλλουν στην αναπτέρωση του
έργου της Α.ΑΚ.Ε. παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες
που επικρατούν σήμερα.

Στη σελ. 5 δημοσιεύονται σύντομα
▶βιογραφικά
εκάστου αλφαβητικά

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΙΔΕΑ

Βράβευση Ηλία Σβάρνα
σε Παγκόσμιο διαγωνισμό
ποίησης

Με το Β’ Βραβείο ποίησης «στεφανώθηκε» σε παγκόσμιο ποιητικό διαγωνισμό ο πολυβραβευμένος ποιητής
και Μέλος του Δ.Σ. της Α.ΑΚ.Ε. Σμχος ε.α. Ηλίας Σβάρνας με τo ποίημά του «Πίσω ξαναγύρισα».
Το διαγωνισμό προκήρυξε η «Αμφικτιονία Ελληνισμού» Θεσσαλονίκης για το έτος 2018 με θέμα «Ο απανταχού Ελληνισμός και οι διαχρονικές του αξίες».
Στον εν λόγω διαγωνισμό συμμετείχαν πάνω από 350
ποιητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όλα δε τα διαγωνισθέντα ποιήματα εκδόθηκαν σε μία καλαίσθητη
«Ανθολογία», η οποία έχει αποσταλεί στις κυριότερες βιβλιοθήκες της χώρας μας, στον απόδημο Ελληνισμό καθώς και στο Υπουργείο Πολιτισμού.
Την επιτροπή αξιολόγησης αποτελούσαν καταξιωμένες προσωπικότητες του χώρου των Γραμμάτων και Τεχνών της χώρας και του εξωτερικού.
Η Α.ΑΚ.Ε. θερμά συγχαίρει το μέλος του Δ.Σ. της,
του εύχεται πάντα να «υψηπετεί ποιητικά» και δημοσιεύει το βραβευμένο ποίημα.

Πίσω ξαναγύρισα
Πάνω - κάτω, πέρα - δώθε
τον πλανήτη γύρισα
σαν Ελλάδα όμως δεν βρήκα
γιασεμί δεν μύρισα.
Καφενεία και ταβέρνες
δεν υπάρχουν πουθενά
δεν ακούγονται λατέρνες
και νησιώτικα βιολιά.
Δεν συνάντησα ανθρώπους
να χορεύουν ζεϊμπεκιά
ούτε μπάλο και συρτάκι
«φραγκοσυριανή γλυκιά».
Ούτε Παρθενώνα βρήκα
ούτε γλέντια σε αυλές
ούτε κάτασπρα ξωκλήσια
και πευκόφυτες ακτές.
Μ έπιασε μελαγχολία
πίσω ξαναγύρισα
έσκυψα με νοσταλγία
και το χώμα φίλησα.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΙΔΕΑ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
ΕΔΡΑ: Λυκούργου 9 Αθήνα 105 51
Τηλ.: 210-32.28.990, Fax: 210-32.42.021,
e-mail: aakeaero@gmail.com - site: www.aake.info
ΙΔΡΥΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (Α.ΑΚ.Ε.)
ΕΚΔΟΤΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΝΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Απτχος (Ι) ε.α.
Πρόεδρος Α.ΑΚ.Ε., πρώην Δήμαρχος Λεύκτρων
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Υπτχος (Ε) ε.α.
Πρόεδρος Συνδ. Αποστράτων Ε.Δ. & Σωμ. Ασφαλείας Ν. Φωκίδος
Α’ Αντιπρόεδρος Α.ΑΚ.Ε.
ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Υπτχος (Μ) ε.α.
Β’ Αντιπρόεδρος-Ταμίας Α.ΑΚ.Ε.
ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - Απτχος (Ι) ε.α.
Επίτιμος Αρχηγός Α.Τ.Α.
Γεν. Γραμματέας Α.ΑΚ.Ε.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - Απτχος (Ι) ε.α.
Μέλος Δ.Σ. Α.ΑΚ.Ε. - Γραφ. Μελετών
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΜΕΜΦΙΣ Α.Ε. Σωκράτους 23, Αθήνα 105 52
Τηλ.: 210-52.40.728 - Fax: 210-52.24.556
e-mail: memfisae@otenet.gr
Επιμέλεια - Συντονισμός έκδοσης
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Κιν.: 6974-041100, e-mail: gamaxixi@gmail.com
Η Συντακτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα περικοπής ή μη
δημοσιεύσεως κειμένων. Τα ενυπόγραφα κείμενα δεν εκφράζουν
αναγκαστικά θέσεις και σκοπούς της Α.ΑΚ.Ε.
Επιτρέπεται η αναδημοσίευσις οιουδήποτε τμήματος
της εφημερίδος αρκεί ν’ αναφέρεται η πηγή.
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Stalag Luft III
An official History of the «Great Escape» P.O.W. Camp
Η επίσημη ιστορία του στρατοελλιμενισμού πλοίων ουδετέρων
πέδου αιχμαλώτων αεροπόρων
χωρών, τους τρόπους ένδυσης
της «Μεγάλης Απόδρασης Στάλατων Γερμανών πολιτών και ξένων
γκ Λούφτ ΙΙΙ».
εργατών καθώς και πρόσωπα
Το 2016 από τα επίσημα Αρχεία
«συνδέσμους» για τη διευκόλυνση
του Υπουργείου Πολέμου του Ηδιαφυγής τους σε ελεύθερες φιλινωμένου Βασιλείου δόθηκαν για
κές χώρες.
πρώτη φορά στη δημοσιότητα τα
Κατά τη διάρκεια λειτουργίας
Αρχεία του στρατοπέδου «Stalag
του στρατοπέδου έγιναν πολλές αLugt III» που λειτούργησε από το
νεπιτυχείς απόπειρες απόδρασης
1942 έως το 1945 στην πόλη Ζά(μεμονωμένες ή μαζικές). Δύο όγκαν της κατεχόμενης Πολωνίας
μως αποδράσεις υπήρξαν επιτυκαι στο οποίο κρατήθηκαν εκατοχείς.
ντάδες αεροπόροι αιχμάλωτοι ποΗ πρώτη τον Οκτώβριο του 1943
λέμου των Συμμάχων, μεταξύ των
όταν ένας Υπλγός και δύο ιπτάμεοποίων και Έλληνες. Με βάση τα
νοι Ανθσγοί Βρετανοί κατάφεραν
Αρχεία αυτά γράφτηκε το προαναμέσα σε λίγους μήνες να καταφερόμενο βιβλίο. Το στρατόπεδο
σκευάσουν ένα καφασωτό κούφιο
αυτό έγινε γνωστό στο ευρύ κοινό
άλογο (Τrojan horse) που χρησιμοαπό την επική κινηματογραφική
ποιείτο για ασκήσεις γυμναστικής
ταινία «Η Μεγάλη Απόδραση».
και μεταφερόταν κοντά στο εξωτεΟι συνθήκες κράτησης των αιχρικό συρματόπλεγμα. Κρυμμένοι
μαλώτων στο στρατόπεδο ήταν
μέσα σ' αυτό κατάφεραν να σκάκαλές καθόσον η Διοίκηση και η
ψουν ένα τούνελ μήκους 33 μ. κάφρουρά του στρατοπέδου, άνδρες
τω από το συρματόπλεγμα. Από το
της Γερμανικής Πολεμικής Αεροτούνελ αυτό κατόρθωσαν να αποπορίας (Λουφτφάβε) έδειχναν σεδράσουν μεταμφιεσμένοι σε Σουηβασμό στη Συνθήκη της Γενεύης
δούς ναυτικούς και εφοδιασμένοι
που προστατεύει τους αιχμαλώμε πλαστές ταυτότητες, άδειες και
τους πολέμου. Έτσι οι αιχμάλωτοι είχαν στη διάθεσή τους
άλλα έγγραφα μετά από πολλές περιπλανήσεις επιβιβάσθηβιβλιοθήκη, θέατρο, χώρους για άθληση καθώς και Ρωμαιοκαν σε Σουηδικά πλοία και έφθασαν στην πατρίδα τους.
καθολικούς κληρικούς για την άσκηση των θρησκευτικών
Η δεύτερη και επονομαζόμενη «Μεγάλη Απόδραση» που
τους καθηκόντων.
πραγματοποιήθηκε την 24/25 Μαρτίου 1944 όταν 76 κραΣτο βιβλίο, που βασίζεται σε λεπτομερείς αφηγήσεις των
τούμενοι μεταμφιεσμένοι και εφοδιασμένοι με τα αναγκαία
κρατουμένων, τόσο εκείνων που απέδρασαν και επαναιχμαπλαστά έγγραφα απέδρασαν μαζικά μέσω του ενός («Χάρλωτίσθηκαν όσο και εκείνων που κατόρθωσαν τελικά να διαρι») από τα τρία τούνελ που είχαν κατασκευάσει. Ο 77ος έφύγουν.
γινε αντιληπτός από έναν εξωτερικό φρουρό και συνελήφθη
Αξιοσημείωτα είναι τα ακόλουθα:
αμέσως, ενώ σήμανε συναγερμός στο στρατόπεδο. Μεταξύ
α) Οι κρατούμενοι μέσω των δεμάτων του Ερυθρού Σταυαυτών που απέδρασαν ήταν και ο Έλληνας Ανθσγός Σωτήρού, παρακάμπτοντας με ευφυείς τακτικές τους ελέγχους
ριος Σκάντζικας. Από τους 76 δραπέτες οι 73, μεταξύ των
των υπευθύνων Γερμανών, παρελάμβαναν κρυφά υλικά αοποίων και ο Έλληνας αεροπόρος, συνελήφθησαν τις επόπόδρασης.
μενες ώρες ή την επόμενη ημέρα, κυρίως σε σταθμούς τρέβ) Μέσω επιστολών ―και παρά την αυστηρή γερμανική
νων, λόγω της άμεσης κινητοποίησης της Γκεστάπο. Μόνο
λογοκρισία― αντάλλασσαν κωδικοποιημέτρεις (δύο Νορβηγοί και ένας Ολλανδός)
να μηνύματα με στρατιωτικές πληροφορίες
κατάφεραν να διαφύγουν στο εξωτερικό.
του Υπνχου Λ.Σ. ε.α.
με την Υπηρεσία Πληροφοριών της Μ. ΒρεΛίγες ημέρες μετά τη μαζική απόδραση ο
Δημητρίου Β. Ζαμπίκου
τανίας (Intelligence School 9).Τις πληροφονέος Δκτής του στρατοπέδου κάλεσε τον ερίες συνέλεγαν τόσο από τους κρατουμέπικεφαλής αξιωματικό των αιχμαλώτων και
νους που έβγαιναν με συνοδεία από το στρατόπεδο για να
του ανακοίνωσε ότι 50 από τους δραπέτες είχαν πυροβοληπαραλάβουν δέματα του Ερυθρού Σταυρού και αλληλογραθεί και ήσαν νεκροί επειδή αντιστάθηκαν στη σύλληψη ή εφία, όσο και από νεοφερμένους στο στρατόπεδο αιχμαλώπιχείρησαν να αποδράσουν μετά τη σύλληψή τους (όπως ότους καθώς και από «ευάλωτους» σε δωροδοκίες και φιλικά
μως κατατέθηκε στη δίκη της Νυρεμβέργης ο Χίτλερ είχε εδιακείμενους Γερμανούς φρουρούς.
ξοργισθεί τόσο πολύ από αυτή τη μαζική απόδραση που είγ) Δωροδοκώντας (με πούρα, σοκολάτες κ.λπ. του Ερυχε διατάξει και εκτελέσθηκαν οι περισσότεροι, δηλ. 50 από
θρού Σταυρού) φρουρούς του στρατοπέδου εξασφάλιζαν
αυτούς). Μεταξύ των 50 που εκτελέσθηκαν ήταν και ο Έλυλικά απόδρασης (φωτογραφική μηχανή, φιλμ, υποδείγμαληνας αεροπόρος Σκάντζικας.
τα αδειών, ταυτοτήτων, εισιτηρίων τρένων, υλικά κατασκευΓενικά στο εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό βιβλίο περιγράής ραδιοφώνου, από το οποίο όταν συναρμολογήθηκε άφονται ο τρόπος διοίκησης του στρατοπέδου, τα μέτρα ακουγαν κρυφά τα νέα από το BBC).
ποτροπής απόδρασης των αιχμαλώτων και τα αντίποινα για
δ) Διατηρούσαν υψηλό ηθικό, ενσυνείδητη πειθαρχία και
παραβάσεις των απαγορευμένων δραστηριοτήτων. Επίσης
εθνική υπερηφάνεια και έκαναν αντιγερμανική προπαγάναναφέρονται οι ειδικότερες συνθήκες διαβίωσης των αιχμαδα, αποσκοπώντας να κάμψουν το ηθικό των φρουρών του
λώτων, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις δραστηριότητες
στρατοπέδου.
αυτών να οργανώνουν με αξιοθαύμαστη μυστικότητα μαζιε) Με πολύ καλή οργάνωση και ασφάλεια είχαν συγκροκές κυρίως αποδράσεις.
τήσει τμήματα μεταποίησης ενδυμάτων, πλαστογραφίας
Συγγραφέας: John Grehan
εγγράφων, κατασκευής χαρτών και πυξίδων, ξυλουργικών
Πρόλογος: Howard Tuck
και μεταλλικών εργασιών, εργαλείων κατασκευής υπογείων
Γλώσσα: Αγγλική
σηράγγων (αναφέρεται λεπτομερώς ο τρόπος κατασκευής
Εκδότης: Frontline Books
αυτών). Επίσης εξασφάλιζαν τροφή στους δραπέτες, ενώ
ISBN: 978-1-47388-305-5
είχαν συγκεντρώσει σημαντικές πληροφορίες για το σιδηΣελ. 276
ροδρομικό δίκτυο και τα δρομολόγια των τρένων, τα λιμάνια
e-mail: info@frontline-books.com

3θα παρουσιάσουν την έκΟι εκδόσεις «ΜΙΛΗΤΟΣ»

δοση του βιβλίου του Απτχου
(Ι) ε.α. Κωνσταντίνου Α. Χατζηλάκου με τον τίτλο «Η τελευταία αποστολή» στις
14.11.2018, ημέρα Τετάρτη
στο Αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου (Λεωφ. Βασ.
Σοφίας και Ριζάρη).
Για το βιβλίο θα μιλήσουν:
Γεώργιος Αυλωνίτης Πτχος,
Επίτιμος Α/ΓΕΑ, Μαρία Ευθυμίου Αν. Καθηγήτρια Ιστορίας
Πανεπ. Αθηνών, Πάνος Κυριακόπουλος πρόεδρος της
«ΣΤΑΡ Επενδυτικής», ενώ την
παρουσίαση θα συντονίσει ο
Αθανάσιος Κ. Χατζηλάκος.
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Ο άγραφος Κώδικας Τιμής των πιλότων μας

Η διασημότερη Ελληνοτουρκική αερομαχία στη Μικρά Ασία
Όπως γνωρίζετε, εκτός από Πυροβολητής, είχα την τύχη να ανήκω και στην Αεροπορία Στρατού, όπου διετέλεσα και Δντής Αεροπορίας Στρατού/ΓΕΣ. Θεωρώ πολύ σημαντικό να επισημάνω το
γεγονός ότι στο Στρατό Ξηράς πρωτοϊδρύθηκε η Αεροπορία με
χειριστές Αξιωματικούς του Στρατού, που έλαβαν μέρος στις επιχειρήσεις του Πρώτου και Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου, στον Α’
ΠΠ και στις Επιχειρήσεις της Μικράς Ασίας. Η Πολεμική Αεροπορία δημιουργήθηκε αργότερα γύρω στο 1928 - 1930.

του ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Αντγου ε.α. - Μέλους Α.ΑΚ.Ε.

Ελληνικό Breguet
Στο πρόχειρο αεροδρόμιο στο Μπαλ Μαχμούτ, τη βάση της Β’
Μοίρας της στρατιωτικής αεροπορίας, η Ελληνική σημαία κυμάτιζε υπερήφανα δίπλα από τον υποτυπώδη πύργο ελέγχου, ανάμεσα
στους κοιτώνες των στρατιωτών. Στην άκρη του στρωμένου με
σκληρό χώμα διαδρόμου προσγείωσης και απογείωσης, βρίσκονταν το ένα δίπλα στο άλλο 5 αεροπλάνα. Τέσσερα μονοθέσια και
ένα διθέσιο. Τα τρία από αυτά ήταν βαμμένα ασημί και τα άλλα δύο
βαμμένα καφέ - χακί. Στην ουρά τους ξεχώριζαν οι δύο γαλάζιες
κάθετες χοντρές γραμμές και η λευκή ανάμεσά τους. Στην άτρακτο και στο κάτω μέρος των φτερών φαινόταν ο γαλάζιος κύκλος
μαζί με τον λευκό.
Ο ανθυπασπιστής Ευάγγελος Παπαδάκος στεκόταν μπροστά από το αεροπλάνο του, ένα Neuport IV G και συνομιλούσε μαζί με έναν μηχανικό. «Όχι, όχι δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα πρόβλημα
με το Vickers. Έχω διπλοελέγξει το σύστημα συγχρονισμού. Μπορείτε να πυροβολείτε άνετα». Εκείνη τη στιγμή ένας φαντάρος ασθμαίνων έφτασε τρέχοντας από τον πύργο ελέγχου: «Το 8ο έχει
πρόβλημα με έναν Τούρκο. Πετά από πάνω τους, κάνει αναγνώριση, ρίχνει προκηρύξεις και πυροβολεί. Φεύγετε με τον λοχία Χριστόφορο Σταυρόπουλο προς καταδίωξή του».

Ελληνικό Neuport

Ο Παπαδάκος είδε στην άκρη του διαδρόμου ένα Spad XIII να
τροχοδρομεί ήδη και τον πιλότο του να του κάνει νοήματα χαμογελώντας. Ο μηχανικός του γύρισε με δύναμη τον έλικα και το αεροπλάνο πήρε μπροστά. «Προσοχή με τις σφαίρες. Έχετε κάμποσες,
αλλά όχι πολλές και δεν προλαβαίνουμε να γεμίσουμε». Του έγνεψε καταφατικά, οδήγησε το αεροπλάνο στην άκρη του διαδρόμου,
έκανε τον σταυρό του και τράβηξε με δύναμη το γκάζι...
Με κατεύθυνση ανατολικά, τα δύο ελληνικά αεροπλάνα συναντήθηκαν λίγα λεπτά αργότερα. Οι δύο χειριστές με νοήματα «μοίρασαν» τους ρόλους τους. Ο Παπαδάκος θα «ανέβαινε» υψηλότερα
και θα διέγραφε μεγάλους κύκλους για να εντοπίσει το Τουρκικό αεροπλάνο, ενώ ο Σταυρόπουλος θα πετούσε γρήγορα και χαμηλά.
Σε ένα τέταρτο το ταχύτατο Spad του Σταυρόπουλου έφτανε ήδη στις γραμμές του 8ου. Οι φαντάροι είχαν βγει από τις θέσεις
τους και ενθουσιασμένοι ούρλιαζαν και ζητωκραύγαζαν στον Έλληνα πιλότο που πετούσε από πάνω τους. Όλοι είχαν βγάλει τα
κράνη και τα καπέλα τους, τα πετούσαν στον αέρα και έδειχναν με
νοήματα, προς μια κατεύθυνση: ανατολικά προς το Εμπερκιόι.
Ο Τούρκος είχε εξαφανιστεί αλλά ο Σταυρόπουλος είχε καταλάβει πού πήγαινε. Τράβηξε και άλλο το γκάζι και ο κινητήρας μούγκρισε μανιασμένα.

Η Αερομαχία
Ο ανθυπασπιστής Παπαδάκος πετούσε σε υψόμετρο 2.800 μέτρων. Διέγραφε απαλά στον ουρανό μεγάλους κύκλους και σχεδόν απολάμβανε τη μοναξιά του εκεί ψηλά. Είχε τα μάτια του ανοιχτά και έλεγχε δεξιά και αριστερά, πάνω και κάτω. Μέσα από το
δερμάτινο κασκέτο του έφτανε στα αυτιά του το σφύριγμα του αέρα και ο μονότονος ήχος του κινητήρα του αεροπλάνου του. Η απόλυτη ηρεμία...Κάποια στιγμή που ο ήλιος ήταν πίσω του, του φάνηκε ότι είδε μια μεταλλική λάμψη λίγο πιο κάτω και αριστερά του.
Ένα διπλάνο τον πλησίαζε από τα πλάγια...
Ο Έλληνας πιλότος ένιωσε πως κάτι δεν πήγαινε καλά. Ίσως να
είναι και ο Τούρκος που ψάχνει, εκείνη η μεταλλική λάμψη που διέκρινε. Αμέσως οι αισθήσεις του τέθηκαν σε επιφυλακή. Χωρίς να
το πολυσκεφτεί τράβηξε απότομα το κλείστρο και όπλισε το μικρό
θηρίο, το Vickers του. Δεν αύξησε ταχύτητα. Συνέχισε την τροχιά
που είχε για να μην καταλάβει ο Τούρκος ότι τον είχε αντιληφθεί,
και να τον αιφνιδιάσει.
«Κεμάλ Μπέη» ούρλιαξε ο Τούρκος πιλότος Αχμέτ Μπαχατίν
στον συνεπιβάτη του: «Έλληνας ψηλά και δεξιά μας. Δεν μας έχει
δει. Ας τον κυνηγήσουμε. Να είσαι έτοιμος». Το Breguet με την ημισέληνο στην ουρά αύξησε ταχύτητα και έσκισε τον ουρανό ανοδικά. Ο Μπαχατίν ήθελε να «πάρει» την ουρά του Έλληνα πιλότου
και να τον στείλει μια ώρα αρχύτερα σακατεμένο πίσω στη χώρα
του ή ακόμη καλύτερα να τον στείλει να συναντήσει τους προγόνους του, τους Ίωνες...
Το διπλάνο των Τούρκων έπαιρνε τη στροφή με ανοδική πορεία
για να βγει πίσω από τον Έλληνα πιλότο. Ο Παπαδάκος συνέχιζε
αμέριμνος να διαγράφει τους κύκλους του. Ή τουλάχιστον αυτό
νόμιζε ο Μπαχατίν. Σε ελάχιστα λεπτά το τουρκικό σκάφος ήταν

Ιούλιος του 1922, βορειοανατολικά του Αφιόν Καραχισάρ

στις «7 η ώρα». Έμενε μόνο να τραβήξει τη σκανδάλη και το Lewis
να ξεράσει φωτιά. Το δάχτυλο του Κεμάλ Μπέη, χάιδεψε τη σκανδάλη. Με το άλλο του χέρι ίσιωσε το δερμάτινο του κασκέτο και έφτιαξε το λάστιχο από τα προστατευτικά του γυαλιά, πίσω από το
κεφάλι του. Πάτησε τη σκανδάλη. Δεκάδες σφαίρες σαν λυσσασμένες μέλισσες έφυγαν καυτές, προς το αντίπαλο αεροπλάνο...
«Αλλάχ Αλλάχ» σκέφτηκε ο Μπαχατίν. Ένιωσε το τράνταγμα όταν το Lewis πυροβόλησε, είδε τις σφαίρες να φεύγουν προς τον
στόχο τους και εκεί που περίμενε να δει τον Έλληνα γαζωμένο,...
απλά τον έχασε.
Ο Παπαδάκος περίμενε, σαν να μην είχε καταλάβει το παραμικρό. Ο αέρας αυλάκωνε τα μάγουλά του. Το ένα του χέρι ήταν γαντζωμένο στο πηδάλιο και το άλλο κρατούσε απαλά το μοχλό με
το γκάζι. Παρακολουθούσε από το μικρό του καθρεφτάκι τον
Τούρκο να έρχεται αργά από πίσω του. Άφησε τον εαυτό του να
χαλαρώσει, περίμενε και εμπιστεύτηκε το ένστικτό του. Κλάσματα
του δευτερολέπτου πριν ο Τούρκος πυροβολήσει, τράβηξε όλο το
γκάζι και πίεσε το πηδάλιο με δύναμη. Το αεροπλάνο του έχασε απότομα δεκάδες μέτρα ύψος. Έμοιαζε σαν κάποιος άνθρωπος
που περπατάει και ξαφνικά παραπατάει και πέφτει από ένα βάραθρο... Οι σφαίρες από το τουρκικό αεροπλάνο πέρασαν ξυστά από
την άτρακτο και το κεφάλι του Έλληνα πιλότου.
Το Neuport του Παπαδάκου έχανε ύψος ελεγχόμενα. Ο Τούρκος
πιλότος αιφνιδιάστηκε που δεν βρήκε το στόχο του και ξεκίνησε καταδίωξη. Τώρα όμως δεν είχε εκείνος το πλεονέκτημα. Με δαιμονισμένη ταχύτητα το ελληνικό αεροπλάνο έπεφτε, ο Τούρκος στο κατόπι του να πυροβολεί. Οι σφαίρες χάνονταν στο κενό. Τότε ο Έλληνας πιλότος έκανε κάτι παράτολμο για να ξεφύγει. Σαν βαρίδι κατηύθυνε το Neuport του πάνω από ένα δάσος. Ήξερε ότι ο Τούρκος
δεν θα τολμούσε να τον ακολουθήσει. Έπεφτε με ταχύτητα προς
τα δέντρα στρίβοντας δεξιά και αριστερά το πηδάλιο του για να αποφύγει τις σφαίρες. Ο Τούρκος ήταν πάντα κολλημένος πίσω του.
Οι κορυφές των δέντρων πλησίαζαν επικίνδυνα γρήγορα.
«Ανάθεμά σε γκιαούρη στάσου να σε πετύχω» σκέφτηκε ο Κεμάλ Μπέης.
«Κοίτα και αυτό Μεμέτη και τρέμε» σκέφτηκε ο Παπαδάκος και
λίγο πριν οι ρόδες του αεροπλάνου του «γλείψουν» τις κορυφές
των δέντρων τράβηξε και άλλο το γκάζι και έφερε το πηδάλιο να
κολλήσει στο στέρνο του. Το αεροπλάνο σαν να το σήκωσε κάποιο
αόρατο χέρι πήρε ύψος την τελευταία στιγμή. Δεκάδες φύλλα και
κλαδιά από τα δέντρα στροβιλίστηκαν διαλυμένα...
Ο Μπαχατίν δεν πίστευε στα μάτια του. Σταμάτησε την... αυτοκτονική καταδίωξη του Έλληνα και προσπάθησε να συνέλθει. Αναρωτήθηκε τι θα έπρεπε να κάνει σε αυτή την περίπτωση. Οι Ιταλοί
εκπαιδευτές τού έμαθαν τα πάντα, αλλά όχι πώς να αντιμετωπίζει
το απρόβλεπτο από τους τρελούς Έλληνες πιλότους. Τράβηξε το
πηδάλιο δεξιά και το διπλάνο του άρχισε να παίρνει ύψος και να
στρίβει. Μοιραίο λάθος.
«Τώρα πράγματι θα τρέμεις Μεμέτη» σκέφτηκε ο Παπαδάκος
που με φουλ τον κινητήρα διέγραφε ένα αριστερό τόξο και σχεδόν
αμέσως έφερε τη ζωγραφισμένη κόκκινη ουρά, στο σκοπευτικό
του. Το χέρι του ήταν σταθερό αλλά τα δάχτυλά του έτρεμαν από
την υπερένταση. Το στομάχι του από τους ελιγμούς και την απότομη αύξηση ύψους κόντευε να αδειάσει. Ένιωθε όμως υπέροχα.
Πάτησε τη σκανδάλη και το Vickers «τραγούδησε» μονότονα.
Τα δύο αεροπλάνα έμοιαζαν να σκαρφαλώνουν τώρα στον ουρανό το ένα πίσω από το άλλο. Ένας τρελός μανιασμένος χορός.
Ο Τούρκος έβλεπε συνέχεια τον καθρέφτη του «γεμάτο» με τη φιγούρα του Ελληνικού αεροπλάνου. Ήξερε ότι δύσκολα θα τα κατάφερνε. Ο Κεμάλ Μπέης γύρισε και κοίταξε με απόγνωση τον
Μπαχατίν. Ήθελε μόνο να καταφέρει να έχει μπροστά του για άλλη
μια φορά τον Έλληνα και τότε...
Ο ανθυπασπιστής Παπαδάκος έλεγξε τα ρολόγια από το καντράν του αεροπλάνου. Τα καύσιμα είχαν πέσει αρκετά. Η αερομαχία είχε διαρκέσει ήδη 20 λεπτά. Έπρεπε σιγά σιγά να επιστρέψει
στο Μπαλ Μαχμούτ: «Χαιρετίσματα στον Αλλάχ σου
Τούρκε» είπε και πάτησε τη
σκανδάλη για άλλη μια φορά. Το θηρίο του ανταποκρίθηκε για ελάχιστα δευτερόλεπτα. Οι σφαίρες έφυγαν
δαιμονικά προς το τουρκικό
αεροπλάνο και γάζωσαν τα
φτερά και την ουρά του. Το
είδε πεντακάθαρα. Μετά σιγή. Το στομάχι του σφίχτηκε
και δυσκολεύτηκε να ανασάνει. Ένα ρίγος διαπέρασε το
κορμί του. Ξαναπάτησε τη
σκανδάλη και ένα ξερό μεταλλικό «κλικ» τον έκανε να
παγώσει. Οι σφαίρες τελείωΣπάνια φωτογραφία από
σαν... Περίμενε τώρα τον
ελληνοτουρκική αερομαχία,
Τούρκο να γυρίσει και να τον
πάνω αριστερά το τουρκικό
γαζώσει ανυπεράσπιστο. Όδιπλάνο φλέγεται

μως έβλεπε το Breguet να συνεχίζει ευθεία. Μάλλον είχε πετύχει
με τις τελευταίες σφαίρες του, το σύστημα κατεύθυνσης...
Πέρασαν λίγα δευτερόλεπτα. Ήθελε να δει το πρόσωπο του
Τούρκου που θα τον σκότωνε πριν λίγο. Το Ελληνικό αεροσκάφος
πλησίασε. Έφτασε παράλληλα με το τούρκικο και στο ίδιο ύψος.
Ο Ανθυπασπιστής Παπαδάκος κοίταξε στα μάτια τον Λοχαγό Αχμέτ Μπαχατίν. Τους χώριζαν 10 μέτρα το πολύ. Ελάχιστα δευτερόλεπτα που έμοιαζαν αιώνας. Ο Τούρκος με σεβασμό χαιρέτισε
στρατιωτικά, ο Έλληνας με τον ίδιο σεβασμό για τον αντίπαλο έκανε το ίδιο και έγνεψε το κεφάλι του καταφατικά.
Το τουρκικό αεροπλάνο είχε πάθει ζημιά και δεν μπορούσε να
τον καταδιώξει και εκείνος δεν είχε πλέον σφαίρες να το αποτελειώσει. Πριν τραβήξει το πηδάλιο για να απομακρυνθεί είδε τον συνεπιβάτη του Μπαχατίν στην μπροστινή θέση, τον Κεμάλ Μπέη, να
έχει αγκαλιάσει το Lewis με το ένα του χέρι και το άλλο να κρέμεται άψυχο και να κουνιέται πέρα δώθε από τον αέρα. Οι σφαίρες
τον είχαν γαζώσει...
Μόλις είχε προλάβει να πάρει τη μισή στροφή όταν άκουσε το
Τουρκικό αεροπλάνο να πυροβολεί. Ο Παπαδάκος έκανε μια «λούπα» και επανήλθε στην αρχική του θέση. Ο Τούρκος πυροβολούσε
ένα Spad που μόλις είχε εμφανιστεί μπροστά του. Στην ουρά του
ήταν βαμμένα τα ελληνικά χρώματα. Ήταν ο Λοχίας Χριστόφορος
Σταυρόπουλος.
Το Τουρκικό αεροπλάνο ήταν καταδικασμένο. Ο Λοχίας Σταυρόπουλος με έναν ελιγμό απέφυγε τις σφαίρες έκανε στροφή και είδε
το Breguet με την ημισέληνο μπροστά του. Δεν το σκέφτηκε πολύ.
Άδειασε όλη τη δεσμίδα του πάνω του. Το γαλλικής κατασκευής ασημένιο διπλάνο τυλίχθηκε στις φλόγες και έπεσε αργά αφήνοντας
μαύρο καπνό, σε μια πεδιάδα. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή...
Μόλις οι 2 Έλληνες πιλότοι επέστρεψαν στο Μπαλ Μαχμούτ έδωσαν εντολή να μεταβεί άγημα στο σημείο πτώσης του τουρκικού αεροπλάνου. Η αερομαχία τούς είχε μεταφέρει μέσα στις Ελληνικές γραμμές. Πήγαν και οι ίδιοι μαζί. Την επόμενη ημέρα δίπλα
στο σημείο της συντριβής οι 2 Τούρκοι πιλότοι ετάφησαν με στρατιωτικές τιμές και σύμφωνα με τα μουσουλμανικά έθιμα. Ένας ιμάμης διάβασε τις ευχές από το κοράνι. Τα προσωπικά τους είδη περισυνελέγησαν και τοποθετήθηκαν μέσα σε ένα σάκο.
Το επόμενο απόγευμα από το αεροδρόμιο του Μπαλ Μαχμούτ
ένα ελληνικό διθέσιο Breguet απογειώθηκε με προορισμό το Τουρκικό αεροδρόμιο του Εμπερκιόι. Οι πιλότοι του, ανθυπολοχαγοί Νικόλαος Δέας και Ιωάννης Χατζηκαμάρης της Β’ Μοίρας, μετέφεραν ένα ασυνήθιστο φορτίο...

Τα συντρίμια του τουρκικού αεροπλάνου,
λίγο πριν από την ταφή των 2 πιλότων

Στο Εμπερκιόι οι Τούρκοι φαντάροι και αξιωματικοί μόλις είδαν
το ελληνικό αεροπλάνο να έχει φτάσει ακριβώς από πάνω τους δίχως κανείς να το έχει αντιληφθεί, πάγωσαν. Εάν μετέφερε βόμβες
θα μπορούσε άνετα να διαλύσει όλα τα αεροσκάφη στο έδαφος.
Αμέσως έτρεξαν στα ορύγματα να προφυλαχθούν. Έπιασαν τα όπλα και τα πολυβόλα και περίμεναν με το δάχτυλο στη σκανδάλη.
Οι Έλληνες διέγραψαν έναν αναγνωριστικό κύκλο στον ουρανό,
σε απόσταση ασφαλείας και στη συνέχεια άρχισαν να ρίχνουν φωτοβολίδες από το Breguet, γνωστοποιώντας στους Τούρκους να
μην πυροβολήσουν διότι οι σκοποί τους δεν είναι εχθρικοί. Ο
Δκτής Τζελάλ Κιοπρουλού έδωσε διαταγή να μην πυροβολήσει κανείς. Βγήκε αγέρωχος από το Διοικητήριό του και στάθηκε στην άκρη του διαδρόμου προσγείωσης, κοιτάζοντας συνέχεια το ελληνικό αεροπλάνο. Εκείνο χαμήλωσε, έφτασε στα 30 μέτρα και άφησε ένα σάκο να πέσει στο έδαφος ακριβώς μπροστά στα πόδια του
Τζελάλ Κιοπρουλού, λες και τον είχε βάλει σημάδι. Οι ορντινάντσες και οι άλλοι Τούρκοι αξιωματικοί που ήταν δίπλα στον Τούρκο διοικητή τρομοκρατήθηκαν. Κάποιος φώναξε «βόμβα» και αμέσως έτρεξαν να καλυφθούν. Εκείνος δεν κουνήθηκε καθόλου. Σήκωσε τον ερματισμένο σάκο και τον άνοιξε. Μέσα βρισκόντουσαν
τα προσωπικά είδη και οι στρατιωτικές ταυτότητες των 2 Τούρκων
πιλότων. Υπήρχε και ένας φάκελος. Έβαλε τον σάκο κάτω από τη
μασχάλη του και έσκισε τον φάκελο: «Σας γνωστοποιούμε ότι οι
δύο πιλότοι σας, ο Κεμάλ Μπέη και ο Αχμέτ Μπαχατίν, έπεσαν
τιμημένα πάνω στη μάχη με Έλληνες πιλότους. Επιστρέψτε τα
είδη τους στις οικογένειές τους και πείτε τους ότι ετάφησαν με
όλες τις στρατιωτικές τιμές και σύμφωνα με τη θρησκεία σας».
Το ελληνικό αεροπλάνο διέγραψε άλλον ένα χαμηλό κύκλο και
ξαναπέρασε μπροστά από τον Τούρκο Δκτή. Ο Τζελάλ Κιοπρουλού σε στάση προσοχής χαιρετούσε στρατιωτικά τους Έλληνες
πιλότους, μέχρι που το αεροπλάνο με τις δύο γαλάζιες χοντρές
κάθετες γραμμές στην ουρά χάθηκε στον ορίζοντα...

Επιμύθιο:
Στον πόλεμο της Μικράς Ασίας η Ελλάδα θρήνησε 23 νεκρούς
πιλότους. Η Ελληνική Αεροπορία συμμετείχε με 4 Μοίρες που ανέλαβαν αποστολές αναγνώρισης, βομβαρδισμών και αναχαίτισης.
Κάλυψε επί 3 χρόνια ένα ευρύ μέτωπο 700 χιλιομέτρων. Ο Λοχίας
Σταυρόπουλος προήχθη σε ανθυπολοχαγό. Ένα χρόνο μετά, το
1923, σκοτώθηκε ενώ προσπαθούσε να προσγειώσει ένα αεροπλάνο στο αεροδρόμιο στου Γουδή... Οι πρώτοι Έλληνες πιλότοι
είχαν έναν απίστευτο κώδικα τιμής τόσο για εκείνους, όσο και για
τους εχθρούς τους. Οι Έλληνες πιλότοι συνεχίζουν και σήμερα να
έχουν αυτόν τον άγραφο κώδικα τιμής...

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΙΔΕΑ
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ΥΠΕΘΑ, 26 Σεπτεμβρίου 2018

Απονομή Διαμνημόνευσης Αστέρα Αξίας και Τιμής
από τον ΥΕΘΑ Πάνο Καμμένο στον Ιάκωβο Τσούνη

Με ομόφωνη απόφαση του ΣΑΓΕ, κατόπιν εισηγήσεως του ΥΕΘΑ κ. Πάνου Καμμένου, απονεμήθηκε σε ειδική τελετή η Διαμνημόνευση Αστέρα Αξίας και Τιμής στον κ. Ιάκωβο
Τσούνη για τις όλως διακεκριμένες υπηρεσίες του προς τις Ένοπλες Δυνάμεις και την Πατρίδα.
Στην τελετή απονομής της Διαμνημόνευσης παρέστη η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων.
Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Δ.Σ. της Α.ΑΚ.Ε. συγχαίρουν τον κ. Ιάκωβο Τσούνη, Μέλος και Μέγα Ευεργέτη της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος, για την τιμητική αυτή
διάκριση.

Ορκωμοσία Νέων Ικάρων

Ορκωμοσία Νέων Ανθσγών

ην Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 ο Αναπληρωτής ΥΕΘΑ κ. Παναγιώτης Ρήγας, συνοδευόμενος από τον Α/ΓΕΑ Απτχο (Ι) Χρήστο Χριστοδούλου, παρέστη στην τελετή ορκωμοσίας των νέων Ικάρων, στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, στο Τατόι.
Στην τελετή παρέστησαν ο Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως Θεόδωρος, Ανώτατοι Αξκοί της
Π.Α., Διοικητές των παραγωγικών Σχολών των Ε.Δ. και των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και
συγγενείς και φίλοι των νέων Ικάρων.
Συνολικά ορκίστηκαν πενήντα οκτώ Ίκαροι, από τους οποίους σαράντα εννέα από την Ελλάδα, πέντε από την Κύπρο, ένας από το Μαυροβούνιο, ένας από τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη
και δύο από την Ιορδανία.

Τ

ην Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε, παρουσία της Αυτού Εξοχότητος του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου, η ορκωμοσία των νέων
Ανθσγών της Π.Α. στη Σχολή Ικάρων, στην
Αεροπορική Βάση Δεκέλειας.
Στην τελετή παραβρέθηκαν ο ΥΕΘΑ κ. Πάνος Καμμένος, ο ΥΕΘΑ Κύπρου κ. Σάββας
Αγγελίδης, ο Αναπλ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Φώτης Κουβέλης, εκπρόσωποι των
Κομμάτων της Βουλής, ο Α/ΓΕΕΘΑ Νχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως Αθηναγόρας, ο Α/ΓΕΝ Ανχος

Τ

Νικόλαος Τσούνης ΠΝ, ο Α/ΓΕΑ Απτχος (Ι)
Χρήστος Χριστοδούλου, ο Α/ΓΕΕΦ Αντγος
Ηλίας Λεοντάρης, ο Α/ΛΣ - Ελληνικής Ακτοφυλακής Ανχος (ΛΣ) Σταμάτιος Ράπτης, εκπρόσωποι των Αρχηγών του Στρατού Ξηράς, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, Ανώτατοι Αξιωματικοί της Π.Α., αντιπροσωπείες Αξκών και Υπαξκών Ε.Δ. και των Σωμάτων Ασφαλείας,
συγγενείς και φίλοι των νέων Ανθσγών.
Συνολικά ορκίστηκαν πενήντα επτά Ανθσγοί, εκ των οποίων πενήντα από την Ελλάδα, πέντε από την Κύπρο και δύο από το
Μαυροβούνιο.

Άφιξη Νέου Εκπαιδευτικού Αφους (P-2002JF) της Π.Α.
ην Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018 προσγειώθηκε στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, το πρώτο αφος σταδίου επιλογής P-2002JF. Η άφιξή του σηματοδοτεί την έναρξη των
παραδόσεων, από την εταιρεία TECNAM, δώδεκα αφών P2002JF και συναφούς εξοπλισμού, που αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους.
Το νέο εκπαιδευτικό αφος θα αντικαταστήσει το αφος Τ41D, το οποίο παρέμεινε στην υπηρεσία της Π.Α. για περίπου πενήντα χρόνια, από το 1969. Στην άφιξη του αφους παραβρέθηκαν ο Δκτής της ΔΑΕ Υπτχος (Ι) Λαμπράκης Δημητρίου και ο Δκτής της Σ.Ι. Υπτχος (Ι) Ιωάννης Γκοντικούλης.
Το Tecnam P2002 JF είναι ένα ιταλικής κατασκευής, διθέσιο, μονοκινητήριο αφος, έχει μέγιστη εμβέλεια 568 ναυτικά
μίλια, αναπτύσσει μέγιστη ταχύτητα 226 χλμ/ώρα με κινητήρα Rotax 912S ισχύος 100 ίππων. Έχει αρκετά χαμηλή κατανάλωση καυσίμων και είναι κατάλληλο για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών πτήσεων. Το Tecnam P2002 JF είναι διαπιστευμένο και από τον Ευρωπαικό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας.

Τ
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Α.ΑΚ.Ε.
ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΕΝΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ
Δρ ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.
Γεννήθηκε το 1968 στην Αθήνα. Σπούδασε Φιλοσοφία,
Θεολογία και Ψυχολογία στα
Πανεπιστήμια Αθήνας και Νυρεμβέργης - Ερλάγκεν. Είναι
πτυχιούχος Θεολογίας, Φιλοσοφίας - Ψυχολογίας, και κατέχει δύο διδακτορικά. Αριστούχος Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, με
διατριβή σε σχέση με την ποίηση του Γερμανικού Ιδεαλισμού
και της Θεολογίας με διατριβή
σε σχέση με τον Κίρκεγκωρ και
τον Ντοστογιέφσκι.
Είναι καθηγητής στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου
Αθηνών στην έδρα Επικοινωνίας και Πολιτισμού. Σημειώνεται
ότι είναι η πρώτη έδρα παγκοσμίως σε σχέση με τη Φιλοσοφία
και Θεολογία των ΜΜΕ και της Επικοινωνίας.
Κατέχει το βαθμό του Ιππότου Β’ τάξεως της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (τάγμα Αγίου Κωνσταντίνου του Μεγάλου - Ανώτερος Ταξιάρχης), τον τίτλο του Πρωτοσπαθάριου του Τάγματος Αγίου Ευγενίου της Τραπεζούντας του Πρίγκηπος Λασκάρεως Κομνηνού (Διάσημου Ταξιάρχου), καθώς και το μεγάλο
Σταυρό της Τιμής του Οργανισμού Αλβέρτου Σβάιτσερ.
Έχει βραβευτεί από πολλές μητροπόλεις και οργανώσεις
καθώς και από τους βετεράνους του σερβικού κράτους.

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε. ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Αναπληρ. Καθηγητής Γ.Π.Α.
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Μετά την περάτωση των εγκύκλιων σπουδών του εισήχθη
στην Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών, τμ. Γεωργικών Βιομηχανιών, από όπου αποφοίτησε το 1993. Οι μεταπτυχιακές
του σπουδές έλαβαν χώρα στο
Εθνικό Πολυτεχνικό Ινστιτούτο
Λωραίνης Νανσί, από όπου έλαβε 2 μεταπτυχιακά και διδακτορικό δίπλωμα στη Μικροβιακή Βιοτεχνολογία.
Από τον Ιούλιο του 2015 είναι
Αναπληρωτής Καθηγητής στο
Τμ. Επιστήμης Τροφίμων και
Διατροφής του Ανθρώπου του Γ.Π.Α. με γνωστικό αντικείμενο
«Βιοτεχνολογία Τροφίμων - Βιοδιεργασίες». Έχει συμμετοχή
σε 26 ερευνητικά προγράμματα έχοντας φέρει στο Γ.Π.Α. ως υπεύθυνος ερευνητικών προγραμμάτων περισσότερα από
500.000 €. Υπογράφει 120 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Στο ερευνητικό του έργο εμφανίζονται πάνω από 5.000 αναφορές σε διεθνή περιοδικά, βιβλία
και πατέντες. Είναι κριτής επιστημονικών προτάσεων σε έντυπα πολλών χωρών, ενώ συμμετέχει ως μέλος συντακτικής επιτροπής σε πολλά επιστημονικά περιοδικά. Τα ερευνητικά του
ενδιαφέροντα εστιάζονται σε: Βιοτεχνολογία Ζυμώσεων, Αξιοποίηση Γεωργικών και Βιομηχανικών υπολειμμάτων και αποβλήτων με χρήση Βιοτεχνολογικών Διεργασιών και παραγωγή
μικροβιακών μεταβολικών προϊόντων.
Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά. Από το 2012 είναι μέλος του Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών και από
το Μάρτιο του 2018 Γεν. Γραμματέας αυτού.

ΠΟΔΗΜΑΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Επιχειρηματίας
Γεννήθηκε στην Αθήνα, είναι
παντρεμένος και πατέρας δύο
παιδιών. Φοίτησε στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπ. Αθηνών.
Το 1984 ιδρύει, με την υποστήριξη του πατέρα του την εταιρεία «P.C. PODIMATAS
AUDIOVISUAL S.A.» με αντικείμενο το εμπόριο και την ενοικίαση μεταφραστικών και επαγγελματικών συστημάτων ήχου
και εικόνος. Η εταιρεία εξελίχθηκε αποκτώντας δύο υποκαταστήματα στην Ελλάδα και μια
εταιρεία στη Σερβία. Σήμερα
είναι στελεχωμένη με μόνιμο
προσωπικό 45 ατόμων, έχοντας καλύψει εκδηλώσεις με ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις, όπως: Ολυμπιακοί Αγώνες «Αθήνα
2004», Σύνοδος Κορυφής Ε.Ε. - Κέρκυρα 1994 και Χαλκιδική
2003, Σύνοδος Κορυφής OSCE - Αθήνα 2009 και Βελιγράδι
2015, εγκαίνια νέου Μουσείου της Ακρόπολης κ.ά.
Το 2004 εκλέγεται Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. στο Hellenic
Association of Professional Congress Organizers, όπου διατηρεί επάξια τη θέση έως σήμερα. Στο διάστημα 2010-2014 ήταν
Πρόεδρος του διεθνούς ομίλου Congress Rental Network, ενός
παγκόσμιας εμβέλειας Οργανισμού, ποιοτικού εξοπλισμού διασκέψεων.

Είναι λάτρης της Αεροπορίας, πτυχιούχος αεροπόρος, ιδιοκτήτης αεροσκάφους και από πολλών ετών ενεργό μέλος της
Αερολέσχης Αθηνών, όπου κατέχει τη θέση του Γενικού Γραμματέα.
Με κίνητρο την αγάπη του για την Αεροπορική Ιδέα, το 2012
επικεφαλής ομάδας αεροπόρων, ιδρύει την «Athens Flying
Week» και διοργάνωσε τη μοναδική για τη χώρα μας, 1η Αεροπορική Εβδομάδα της Αθήνας. Η «Athens Flying Week» βαδίζει
πλέον στον 8ο χρόνο επιτυχημένης παρουσίας της και πλέον
διοργανώνεται στο Αεροδρόμιο Τανάγρας. Έχει εξελιχθεί σε
μία διεθνώς αναγνωρισμένη αεροπορική εκδήλωση, εφάμιλλη
εκείνων του εξωτερικού.
Αποτελεί δε ετησίως έναν απ’ τους πλέον σημαντικούς πόλους έλξης παγκοσμίου ενδιαφέροντος, με τα ανάλογα οφέλη
στην οικονομία της Ελλάδας, ενώ προσελκύει και ενισχύει την
προσπάθεια και άλλων φορέων για την υιοθέτηση αεροπορικής παιδείας.

Δρ ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Ανχος Π.Ν. ε.α.
Γεννήθηκε στην Αθήνα, έγγαμος με δύο παιδιά. Είναι υιός
Ευέλπιδος της ηρωικής τάξεως
1943 με μεγάλη πολεμική δράση, τιμημένου με πολλά πολεμικά μετάλλια και παράσημα, μεταξύ αυτών και τρία Χρυσά Αριστεία Ανδρείας. Είναι πτυχιούχος Τμ. Δημοσίου Δικαίου και
Πολιτικής Επιστήμης της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών. Αναγορεύτηκε διδάκτορας στο Γενικό Τμήμα Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο το
Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο. Θέμα
διατριβής: «Νομικό καθεστώς των περικλείστων κρατών σύμφωνα με τη νέα Σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας». Το ερευνητικό του ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε θέματα εφαρμογής του διεθνούς δικαίου σε ειρήνη και σε πόλεμο.
Είναι απόφοιτος της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, της Ναυτικής Σχολής Πολέμου, της Σχολής Εθνικής Άμυνας και άλλων
στρατιωτικών σχολείων. Υπηρέτησε στο Στόλο ως Δκτής Μοίρας, ως Κυβερνήτης, ως Ύπαρχος και ως Αξκός Επιχειρήσεων,
Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικού Πολέμου. Διετέλεσε πρώτο μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου Ε.Ν. και προϊστάμενος στο
αρμόδιο τμήμα για θέματα δικαίου της θάλασσας στο Γ.Ε.Ν., όπου συμμετείχε σε επιστημονικές επιτροπές του Υπ. Εξωτερικών.
Υπηρέτησε στην Υδρογραφική Υπηρεσία ως ειδικός σε θέματα δικαίου της θάλασσας, Δντής και Τμηματάρχης σε μεγάλα Επιτελεία και στο Τμήμα Επιχειρήσεων της Ε.Υ.Π. Τιμήθηκε
με παράσημα, μετάλλια και άλλες διακρίσεις. Έχει πτυχίο χειριστού αεροπλάνων Πολιτικής Αεροπορίας PPL (A).
Δίδαξε για πέντε χρόνια με τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, σε προπτυχιακά και σε μεταπτυχιακά τμήματα του Πανεπ. Αιγαίου, στο Πανεπ. Πειραιώς, στη Ναυτική Σχολή Πολέμου, στη Σχολή Εθνικής Άμυνας και σε Σχολεία της
INTRACOM.
Από το Μάιο 2000 είναι επιστημονικός συνεργάτης του Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου και Σύμβουλος του Ιδρύματος Διεθνών Νομικών Μελετών. Αρθρογραφεί σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ενώ μετέχει
ενεργά σε διεθνή συνέδρια ως εισηγητής.

ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Σμχος (Ι) Υπδκτής 112 ΠΜ
Γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι έγγαμος με δύο παιδιά. Με
σπουδές σε ΑΕΙ - ΤΕΙ - Μεταπτυχιακά και σε Σχολεία Επιμόρφωσης. Είναι απόφοιτος
Σ.Ι. και κάτοχος MSc Applied
Physics at NPS, Monterey, CA
USA. Γνωρίζει καλά Αγγλικά.
Υπηρέτησε σε θέσεις ευθύνης
σε Ελλάδα και εξωτερικό, όπως:
Δκτής Σμήνους VIP και Super
Puma (112 ΠΜ), ΓΕΑ 1/5 έρευνα
και διάσωση, Εθνικός Αντιπρόσωπος ACCS (ΝΑΤΟ - Βρυξέλλες). Είναι Υποδκτής στην 112
Π.Μ. από το 2017 έως σήμερα.

ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Επιχ/τίας - Πρόεδρος - Όμιλος Χαραγκιώνη
Γεννήθηκε στον Πειραιά και
είναι Διπλωματούχος Πολιτικός
Μηχανικός ΕΜΠ.
Η Ακροπόλ Χαραγκιώνης
Α.Ε., είναι οικογενειακή επιχείρηση και ειδικεύεται στην επένδυση - ανάπτυξη και εκμετάλλευση
επαγγελματικών ακινήτων. Η επαγγελματική του εμπειρία έχει
ενισχυθεί από μεταπτυχιακά
προγράμματα στο University of
Shopping Centers στην Atlanta
και στο San Francisco, διοίκηση
επιχειρήσεων στο Stanford
University, Palo Alto, εξελιγμένη
ανάπτυξη, διοίκηση ακινήτων και πολεοδομικό σχεδιασμό στο
Harvard Boston και Ηγεσία στο London Business School.
Το 1985 έγινε μέλος του International Council of Shopping
Centers (ICSC) με περισσότερα από 70.000 μέλη σε 100 χώρες. Από το 1993 έως το 1999 ήταν μέλος της κριτικής επιτροπής που ελέγχει και βραβεύει τα καλύτερα ευρωπαϊκά εμπορικά κέντρα, ενώ διετέλεσε Πρόεδρος αυτής. Από το 2006 διατελεί Πρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής του ICSC και
μέλος του ICSC Europe. Από το 2013 είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Επένδυσης και Ανάπτυξης Ακινήτων.
Είναι ιδρυτής και Πρόεδρος του «Hellenic Motor Museum» Ίδρυμα Θεοδώρου και Γιάννας Χαραγκιώνη, που στεγάζεται σε
ειδικά διαμορφωμένο χώρο, επιφανείας 4.000 μ2 στην οδό Γ’
Σεπτεμβρίου στην Αθήνα.

ΧΕΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Απτχος (Ι) ε.α.
Γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι έγγαμος με τρεις κόρες. Απόφοιτος Σ.Ι. με περισσότερες
από 3.500 ώρες πτήσεως, από
τις οποίες 3.000 σε μαχητικά. Απόφοιτος της Σχολής Πολέμου
Αεροπορίας και άλλων Σχολείων επιμόρφωσης Ελλάδας και
του ΝΑΤΟ. Έχει διοικήσει μείζονες σχηματισμούς στην Π.Α.
επιπέδου Μοίρας και Πτέρυγας, καθώς και σε επιτελικές
θέσεις του Α.Τ.Α. και του Γ.Ε.Α.
Έχει υπηρετήσει ως Ακόλουθος Άμυνας στην ελληνική πρεσβεία Οτάβας Καναδά και στο ΝΑΤΟ/Airsouth ως Επιτελής, καθώς και ως εθνικός αντιπρόσωπος σε διάφορους Οργανισμούς
και χώρες. Αποστρατεύθηκε με το βαθμό του Απτχου και σήμερα ασχολείται ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων. Είναι μέλος του
Association of Old Crows και του Canadian Royal Institute of
Strategic Studies. Γνωρίζει Αγγλικά και Ιταλικά.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΙΔΕΑ
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- ΒΗΜΑ
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ΜΕΛΩΝ & ΦΙΛΩΝ

Στη μεγάλη ελληνική εγκυκλοπαίδεια του Παύλου
Δρανδάκη αναφέρεται ότι ο πρώτος Κυβερνήτης της
Ελλάδος Ιωάννης Καποδίστριας, φύση βαθύτατα θρησκευτική και ηθική, σπινθηροβόλος και κατ’ εξοχήν πρακτικός,
πρέπει να θεωρηθεί όχι μόνο πολιτικός και διπλωμάτης, αλλά ο μεγαλύτερος των Ελλήνων κατά τον ΙΘ’ αιώνα.
Για την ευρωπαϊκή του δράση και τις γενικότερες ευεργετικές συλλήψεις του είναι ένας των μεγαλύτερων της Ευρώπης, άξιος να τεθεί παρά του αντιπάλου του Μέτερνιχ και
του άπιστου εκείνου Ταλεϊράνδου.
Στη συνέχεια, παραθέτουμε το κείμενο που απηύθυνε ο
Κυβερνήτης προς τη Δ’ Εθνοσυνέλευση, και το οποίο είχε
δημοσιευθεί στην εφημερίδα «Βήμα Συνταξιούχων Δ.Υ.» αριθμός φύλλου 538 Απρίλιος 2013 με θέμα «Όταν η Ελλάς
είχε Κυβερνήτη:
«...Ελπίζω ότι όσοι εξ υμών συμμετάσχουν εις την Κυβέρνησιν θέλουν γνωρίσει μεθ’ εμού ότι εις τας παρούσας περιπτώσεις, όσοι ευρίσκονται εις δημόσια υπουργήματα δεν
είναι δυνατόν να λαμβάνουν μισθούς αναλόγως με τον βαθμό του υψηλού υπουργήματός των και με τας εκδουλεύσεις
των, αλλ’ ότι οι μισθοί αυτοί πρέπει να αναλογούν ακριβώς
με τα χρηματικά μέσα, τα οποία έχει η Κυβέρνησις εις την εξουσίαν της...
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Στην παρουσίαση αυτή εξετάζουμε το χρονικό των
γερμανικών αποζημιώσεων μέσα από το πρίσμα διαφόρων μελετητών - ερευνητών αυτής της πολύ σοβαρής για
τη χώρα μας υπόθεσης, η οποία μέχρι σήμερα δεν είχε καμία κατάληξη που να αποζημιώνει έστω και κατ’ ελάχιστο
τις τρομακτικές ζημίες που σώρευσε ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος.
Όλα αρχίζουν με τη διάσκεψη της Γιάλτας (4-14.2.1945)
όπου μεταξύ των θεμάτων που εξετάσθηκαν ήταν και το θέμα των επανορθώσεων από τη Γερμανία που ετέθη για πρώτη φορά από τον Στάλιν. (Είχε προηγηθεί η διάσκεψη της
Τεχεράνης 28.11-1.12.1943 η οποία αποτέλεσε το προοίμιο
των αποφάσεων που απλά επικυρώθηκαν στη Γιάλτα).
Μάλιστα παρουσίασε και έτοιμο σχέδιο για τις επανορθώσεις όπου σύμφωνα με αυτό:
― Οι επανορθώσεις θα πρέπει να είναι σε είδος και όχι σε
χρήμα.
― Η Γερμανία τις σε είδος επανορθώσεις θα πρέπει να
καταβάλει με δύο τρόπους.
α) με εφάπαξ κατασχέσεις από τον εθνικό της πλούτο εντός και εκτός αυτής.
β) με ετήσιες παροχές εμπορευμάτων μετά το τέλος του
πολέμου.
Η Γερμανία θα πρέπει να αφοπλισθεί μέσω των επανορθώσεων και γι’ αυτό πρέπει να κατασχεθούν:
Α) το 80% της βαριάς βιομηχανίας της.
Β) το 100% της Αεροναυπηγικής και των συνθετικών καυσίμων.
Γ) το 100% των επιχειρήσεων που κατασκεύαζαν πολεμικό υλικό.
Στην εν λόγω διάσκεψη οι 3 μεγάλες δυνάμεις συμφώνησαν και υπέγραψαν μυστικό πρωτόκολλο ως κάτωθι (το εν
λόγω πρωτόκολλο το αποκάλυψε στις 18.3.1947 ο Σοβιετικός Υπουργός Εξωτερικών):
Η Γερμανία υποχρεούται στην καταβολή επανορθώσεων
σε είδος στις χώρες που σήκωσαν το κύριο βάρος του πολέμου και θα καταβάλλονται με τρεις τρόπους:
α) εφάπαξ κατασχέσεις στη διάρκεια 2 χρόνων από την ημερομηνία συνθηκολόγησης της Γερμανίας.
β) με ετήσιες χορηγήσεις εμπορευμάτων από την τρέχουσα παραγωγή για χρονική περίοδο που θα καθορισθεί.
γ) τις λεπτομέρειες θα τις επεξεργασθεί Διασυμμαχική Επιτροπή με έδρα τη Μόσχα.
Ακολουθεί η διάσκεψη του Πότσδαμ (17.7-2.8.1945) στην
οποία ουσιαστικά επαναβεβαιώθηκε η συμφωνία της Γιάλτας, αλλά με τα κάτωθι ιδιαίτερα συμφωνηθέντα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.
― Η Γερμανία θα καταβάλει τις επανορθώσεις χωρίς να
καταφύγει σε εξωτερική βοήθεια.
― Η συμφωνία δεν καθόριζε το συνολικό ύψος των αποζημιώσεων αλλά τις αρχές διανομής αυτών.
― Τον καθορισμό του συνολικού ύψους τον άφηναν να γίνει με την υπογραφή οριστικής συνθήκης ειρήνης.
― Ως προς τη Διανομή (ποσοστιαία), η Σοβιετική Ένωση
έπαιρνε το 50% των επανορθώσεων.
― Οι ΗΠΑ και Μ. Βρετανία έπαιρναν από 22%, δηλ. οι 3 έπαιρναν το 94% και άφηναν για τους υπόλοιπους το 6%.
Να σημειωθεί ότι οι Πολωνοί θα αποζημιώνονταν από το
ποσοστό των Σοβιετικών, ενώ οι Γάλλοι από το 44%. δλδ. από τα μερίδια των ΗΠΑ και Μ. Βρετανίας.
Το Ελληνικό ζήτημα απασχόλησε ιδιαίτερα τη διάσκεψη,
όπου το έθεσε με επιμονή ο Στάλιν που εμφάνιζε όμως την
Ελλάδα ως μία φασιστοκρατούμενη χώρα.
Η Ελληνική Κυβέρνηση αναφέρεται για πρώτη φορά στη
διάσκεψη 21 ημέρες μετά τη λήξη της, εκδίδοντας σχετικό
ανακοινωθέν, κάνοντας μεταξύ άλλων και μνεία του θέματος των επανορθώσεων όταν μάλιστα στα υποβληθέντα επανορθωτικά σχέδια υπήρχαν όλοι οι δικαιούχοι πλην της
Ελλάδος. Την παράλειψη αυτή την επισήμανε ο Υπουργός
Εξωτερικών των ΗΠΑ και συμφώνησε ο Στάλιν.
Ακολουθεί το Συνέδριο των γερμανικών επανορθώσεων 9.11-21.12.1945, καθώς και ελληνική συμφωνία για αυτές 14.1.1946.
Με τον όρο επανορθώσεις εννοείται το απαιτούμενο χρηματικό ποσό ή το ισοδύναμο αντίτιμό του προς αποκατά-

Όταν η Ελλάς
είχε Κυβερνήτη
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ
Υπτχου ε.α., Α’ Αντιπροέδρου Α.ΑΚ.Ε.
Προέδρου Συνδέσμου Αποστρ. Εν. Δυνάμεων
και Σωμ. Ασφ. Νομού Φωκίδος

»Εφ’ όσον τα ιδιαίτερα εισοδήματά μου αρκούν δια να ζήσω αρνούμαι να εγγίσω μέχρι και του οβολού τα δημόσια

Όλη η αλήθεια
για τις γερμανικές
επανορθώσεις και
το κατοχικό δάνειο
ΔΗΜ. Α. ΖΑΚΟΝΤΙΝΟΥ
Οικονομολόγου, τ. Αντιπρ.
Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών

Η Γερμανία υποχρεούται στην καταβολή
επανορθώσεων σε είδος στις χώρες που
σήκωσαν το κύριο βάρος του πολέμου

σταση του υλικού πλούτου που υπέστη ζημίες θετικές και αποθετικές, δηλαδή την απωλεσθείσα υπεραξία.
Το ύψος των επανορθωτικών αξιώσεων της χώρας μας
ποτέ δεν καθορίσθηκε επακριβώς. Ο καθηγητής Αγγ. Αγγελόπουλος με κάθε επιφύλαξη έδινε κατ’ ελάχιστο 3,7 δισ. $
ενώ ο Πρόεδρος της ΕΛΛΑ-ΤΟΥΡΚ(1) έδινε 1.138 δισ. χ.λ.Α.
Η χώρα μας ζητούσε αρχικά επανορθώσεις 14.644 δισ. $
του 1938 τα οποία κατένεμε:
1) Υλικές δαπάνες 2.545 δισ. $
2) Δαπάνες κατοχής 2.781 δισ. $
3) Δαπάνες προϋπολογισμού 1.855 δισ. $
4) Λοιπά κονδύλια 7.463 δισ. $
Σύνολο 14.644 δισ. $
Ανεξάρτητα από τον τρόπο υπολογισμού των επανορθώσεων αξίζει να καταγράψουμε λίαν περιληπτικά μερικές από
τις συνέπειες της γερμανικής εισβολής, αλλά και γενικά του
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στη χώρα μας.
Το 1940 οι κάτοικοι της χώρας ήταν 7.335.000. Με το τέλος του πολέμου ο πληθυσμός είχε μειωθεί κατά 550.000.
Οι υλικές καταστροφές προσεγγίζονται ως κάτωθι:
Καταστράφηκαν 3.700 πόλεις και οικισμοί, 408.000 σπίτια
και μέσα σε αυτά και 5.000 σχολεία. Η ζημία έφθασε το 23%
του συνολικού οικονομικού μας πλούτου.
Δημιούργησε 227.000 άστεγες οικογένειες, δηλαδή το
20% περίπου του πληθυσμού, ενώ η εγκατάλειψη της υπαίθρου έπαιρνε διαστάσεις εθνικού κινδύνου ιδιαίτερα
στη Βορ. Ελλάδα.
Το οδικό δίκτυο είχε καταστραφεί κατά 75%-80% και τα
μεταφορικά μέσα κατά 75%. Από τα 17.200 προπολεμικά οχήματα (επιβατικά - λεωφορεία - φορτηγά) είχαν καταστραφεί ολικά τα 11.650 και μερικώς 2.950.
Στο σιδηροδρομικό δίκτυο, από τα 2.679 χλμ. απέμειναν
680. Από τα 7.708 βαγόνια απέμειναν 607. Στις γέφυρες και
τηλεγραφικές εγκαταστάσεις η καταστροφή έφθανε το
75%.
Οι τηλεπικοινωνίες είχαν καταστραφεί ολοσχερώς και το
70% των μηχανημάτων είχαν μεταφερθεί στη Γερμανία. Οι
εμπορικοί στόλοι είχαν μειωθεί κατά 73%, ενώ οι ζημίες στα
λιμενικά έργα υπερέβαιναν τα 13 εκατ. $.
Λεηλατήθηκαν από τους Γερμανούς 87 αρχαιολογικοί

χρήματα, ενώ ευρισκόμεθα εις το μέσον ερειπίων και ανθρώπων βυθισμένων εις εσχάτην πενίαν».
Με αυτό το κείμενο ο πρώτος Κυβερνήτης της πατρίδας
μας δείχνει την ευφυΐα του να προκαλέσει το ενδιαφέρον
των Ελλήνων και κυρίως των ταγών, για σωστή διαχείριση,
οικονομία, δικαιοσύνη, πατριωτισμό και την εξ αυτών αναμενόμενη ανάκαμψη για την προκοπή της πατρίδας μας.
Το ιστορικής σημασίας σπουδαίο αυτό κείμενο, μας δείχνει επίσης το μέγεθος της ευθύνης και μεγαλοσύνης του οτρηρού αυτού πατριώτη, πρώτου Κυβερνήτη της ευρισκομένης εις αθλίαν κατάσταση Ελλάδος, κυρίως στον οικονομικό τομέα όπως και σήμερα.
Με τέτοιες ενέργειες, ο λαός συσπειρώνεται γύρω από
τους σωστούς ταγούς του και προσπαθεί με κάθε τρόπο,
συνεργαζόμενος με όλους τους νουνεχείς να βοηθήσει για
την έξοδο της χώρας μας το ταχύτερο από την παντοία κρίση, πράγμα και το οποίο επιτυγχάνεται.
Κατά την ταπεινή μου γνώμη, αυτά τα ελάχιστα, είναι ευκαιρία να παραδειγματίσουν και να συνεγείρουν τους σημερινούς ταγούς της Ελλάδος όλων των κομμάτων, για την τελική έξοδο της πατρίδας μας από την υπάρχουσα κρίση το
ταχύτερο.

χώροι, από τους Ιταλούς 39 και από τους Βούλγαρους 3.
Διενεργήθηκαν 26 αυθαίρετες ανασκαφές και διερπάγησαν τα ευρήματα.
Παρά το υποβληθέν από τη χώρα μας υπόμνημα, βάσει
του οποίου η Ελλάδα ζητούσε 14.644 δισ. $, που στη συνέχεια περιόρισε σε 7.181 δισ. $ επιδικάσθηκαν αποζημιώσεις
μόνο σε πλοία και βιομηχανικές εγκαταστάσεις και εργαλεία σε ποσοστά 6,8% και 4,35%, αντίστοιχα, από το σύνολο
του διαμοιρασθησόμενου δυναμικού που σήμαινε το 1% περίπου των απαιτήσεών της.
Η Ελλάδα διαμαρτύρεται στις κυβερνήσεις των συμμάχων ως αδικούμενη και δεν υπογράφει το πόρισμα.
Ο επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας Σπαρούνης
καταθέτει επιφύλαξη με την οποία σαφώς διαχωρίζει το κατοχικό δάνειο από τις επανορθώσεις.
Συγκεκριμένα αναφέρει: «θεωρεί ως μη καλυφθείσα δια
των διατάξεων της συμφωνίας την απαίτηση της Τραπέζης
της Ελλάδος εξ 160 εκατ. $ έναντι της γερμανικής Κυβερνήσεως την προκύπτουσα εκ των προκαταβολών προς τις γερμανικές αρχές κατοχής και επιφυλάσσεται να επιδιώξει τον
διακανονισμό της πιστώσεως περαιτέρω».
Ωστόσο ένα μήνα μετά στις 24.1.1946 η Ελλάδα θα υπογράψει τη συμφωνία (14.12.1945) των γερμανικών επανορθώσεων και θα την κυρώσει με το Ν. 3478/30.12.1955.
Αξίζει να αναφερθεί ότι τελικά πήραμε συνολικά 38 πλοία
εκ των οποίων τα 15 ήταν ακατάλληλα, όπως έκρινε ειδικός
ναυπηγός του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας έχοντας
πληρώσει όμως τα έξοδα ελλιμενισμού και επισκευών.
Από τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις πήραμε ελάχιστα
εργοστάσια και αρκετά μηχανήματα. Μεταξύ των εργοστασίων ήταν ένα εργοστάσιο κατασκευής λεβήτων και ένα κατασκευής μηχανημάτων ακριβείας καθώς και το εργοστάσιο παραγωγής ρεύματος της Βρέμης. Από τις βιομηχανίες
πήραμε μόνο μία υψικάμινο που με δυσκολία πουλήθηκε ως
παλιοσίδερα.
Ακολουθεί το συνέδριο Ειρήνης των Παρισίων 29.715.10.1946 το οποίο συνέρχεται για να ετοιμάσει τις συνθήκες ειρήνης με τους συμμάχους της Γερμανίας, δηλαδή Ιταλία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Φινλανδία, Αυστρία, Ρουμανία.
Η Ελλάδα με το από 29.7.1946 υπόμνημά της ζητούσε επανορθώσεις ύψους 15,7 δισ. $ του 1938:
― Γερμανία το 60,9%, ήτοι 8,7 δισ. $ του 1938
― Ιταλία το 33,6%, ήτοι 6,1 δισ. $ του 1938
― Βουλγαρία το 5,5%, ήτοι 1,0 δισ. $ του 1938
Ωστόσο η Βουλγαρία είχε καταλάβει το 14,3% του Ελληνικού εδάφους, το 10% του Ελληνικού πληθυσμού με το
21% της Ελληνικής παραγωγής και 23% των εσόδων. Η χώρα μας δεν ζήτησε συνυπευθυνότητα από τη Βουλγαρία για
τις συνολικές ζημιές. Τελικά το συμβούλιο επιδίκασε στη
χώρα μας 105 εκατ. $ από την Ιταλία και 45 εκατ. $ από τη
Βουλγαρία.
Παρ’ όλα αυτά ο Υφυπουργός Εξωτερικών Φ. Δραγούμης
δήλωνε ότι: «Μπορώ να διαβεβαιώσω ότι με κανένα τρόπο
δεν εμπαιχθήκαμε από τους πραγματικούς μας φίλους, η αξιοπρεπής και συγκρατημένη στάση της αντιπροσωπείας
μας προκάλεσε τη γενική εκτίμηση».
Ενώ για την Ιταλία και τη Βουλγαρία επιδικάσθηκαν έστω
και αυτά τα μικρά ποσά, ακολουθείται ένας μαραθώνιος με
συνεχείς αποτυχημένες προσπάθειες για τη γερμανική συνθήκη Ειρήνης, όπως αυτή της Μόσχας 10.3 - 24.4.1947, η οποία κατέληξε σε ναυάγιο εξαιτίας του ποσού των 20 δισ. $
που απαιτούσε η Σοβιετική Ένωση και δεν δεχόταν η αμερικανική πλευρά.
Ακολουθεί η διάσκεψη του Λονδίνου 5-12.11.1947 με την
ίδια κατάληξη. Στην εν λόγω διάσκεψη, η Ελλάδα φέρνει το
θέμα του Κατοχικού Δανείου, αλλά το ελληνικό διάβημα δεν
είχε κανένα αποτέλεσμα λόγω τερματισμού των εργασιών
της σύσκεψης.
Ακολουθεί η εξαμερής συνδιάσκεψη του Λονδίνου στην
οποία συμμετέχουν ΗΠΑ, Μ. Βρετανία, Γαλλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο και Ολλανδία κατά τη διάρκεια της οποίας αποφασίζεται η ίδρυση της Δυτικής Γερμανίας αντί να ετοιμασθεί και υπογραφεί η συνθήκη ειρήνης με τη Γερμανία.
Με τη συμφωνία της Βόννης 26.5.1952 συμφωνήθηκε από την Κυβέρνηση της Γερμανίας, των ΗΠΑ, της Μ. Βρετα-
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νίας και της Γαλλίας ότι διάδοχος του Γ’ Ράιχ είναι η ενοποιημένη Γερμανία και σύμφωνα με αυτήν η ρύθμιση των επανορθώσεων ρητά αναβάλλεται μέχρι την υπογραφή της οριστικής συνθήκης ειρήνης από τη Γερμανία. Μέχρι τότε η
Γερμανία μπορεί να υπογράφει χωριστά συμφωνίες ρύθμισης των επανορθώσεων με τους δικαιούχους αυτών.
Ακολουθεί η συμφωνία του Λονδίνου 27.2.1953 για τα
γερμανικά εξωτερικά χρέη, η οποία ορίζει ότι: Η εξέταση
των επανορθωτικών απαιτήσεων που πηγάζουν από το Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο των χωρών που διετέλεσαν σε εμπόλεμη κατάσταση ή κατελήφθησαν από τη Γερμανία... αναβάλλονται μέχρι του οριστικού διακανονισμού του προβλήματος των επανορθώσεων.
Συμπεριλαμβάνονται οι απαιτήσεις για έξοδα της γερμανικής κατοχής, τα ενεργητικά σε συμψηφιστικούς λογαριασμούς, όπως και οι απαιτήσεις κατά των Reichskreditkassen.
Η Ελλάδα διαχρονικά και συστηματικά είχε διαχωρίσει το
Κατοχικό Δάνειο από τις επανορθώσεις και ούτε μέχρι το
1953 κάποια συμφωνία ή συνθήκη το είχε εντάξει σε αυτές.
Η συμφωνία του 1953 δεν συμπεριλαμβάνει τις δανειακές απαιτήσεις όπως είχε κάνει με τα έξοδα κατοχής, τους συμψηφιστικούς λογαριασμούς και τις απαιτήσεις έναντι των
Reichskreditkassen.
Παρ’ όλα αυτά η Ελλάδα δεν το διεκδίκησε και το πνεύμα
της εποχής το δίνει ο τότε (1962) Υπουργός Συντονισμού Π.
Παπαληγούρας, που χαρακτηρίζει «ανεδαφική την άποψιν ε-
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Πρόσφατη μελέτη του Πανεπιστημίου Μπιλγκί (Bilgi)
στην Κωνσταντινούπολη οδήγησε σε μία σημαντικότατη ανακάλυψη για την ελληνική ιστορία. Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, ένας Έλληνας από την Κωνσταντινούπολη ήταν στην πραγματικότητα ο πρώτος άνθρωπος στην
ιστορία που πραγματοποίησε πτήση μεγάλης απόστασης
κατά τη διάρκεια του 17ου αιώνα.
Η ανακάλυψη αυτή πραγματοποιήθηκε από τον Τούρκο ιστορικό Σινάν Τσετίν (Siman Cetin), που διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Μπιλγκί. Έως τις ημέρες μας, οι Τούρκοι αλλά και
πολλοί ιστορικοί τους πιστεύουν ότι, ο πρώτος άνθρωπος
που πραγματοποίησε πτήση, δηλαδή «ο πρώτος ιπτάμενος
άνθρωπος», ήταν τουρκικής εθνικότητας και μουσουλμάνος, ονόματι «Hezârfen Ahmed Çelebi» και τον θεωρούσαν εθνικό τους ήρωα. Τους διαψεύδει όμως η ανακάλυψη αυτή
του Tούρκου ιστορικού.
Από τα ευρήματα του Σινάν Τσετίν, ο Hezârfen Ahmed
Çelebi δεν ήταν Τούρκος αλλά Έλληνας, το αληθινό του όνομα ήταν Αρσένιος Τσελέπης. Ήταν γιoς του Σάββα Τσελέπη και της Ελισάβετ Τσελέπη από την Ταταύλα (ιστορική
συνοικία της Κωνσταντινούπολης που οι Tούρκοι μετονόμασαν σε «Kurtulus»). Το όνομα Hezârfen στην τουρκική γλώσσα σημαίνει «ειδικός σε χίλιες επιστήμες».
Η Πτήση: Σύμφωνα με όσα αναφέρει Tούρκος χρονογράφος και περιηγητής του 17ου αιώνα o Evliya Celebi, στο Βιβλίο ταξιδίων του (Seyahatnme), το Νοέμβριο του 1637, κατά άλλους το Νοέμβριο μεταξύ 1630-32, ακόμη και πριν το
1600(1), κάποιος ονόματι Αχμέτ Τσελεμπί, πέταξε από τον
Πύργο του Γαλατά, απέναντι στην Ασιατική ακτή της Κωνσταντινούπολης, με φτερά που κατασκεύασε ο ίδιος(2). Μάλιστα, η συγκεκριμένη ημέρα λέγεται ότι συνέπεσε με τη
θρησκευτική εορτή των Αρχαγγέλων
Μιχαήλ και Γαβριήλ, σύμφωνα με το
εκκλησιαστικό ημερολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αρκετοί όμως ιστορικοί υποστηρίζουν ότι η πτήση πραγματοποιήθηκε δύο ημέρες αργότερα,
σύμφωνα με το Οθωμανικό ημερολόγιο της τότε εποχής.
Ως γνωστόν, η Δυτική ιστορία υποστηρίζει ότι οι πρώτοι άνθρωποι που
πραγματοποίησαν πτήση ήταν οι αδελφοί Joseph Michel και Jacques
Etienne Montgolfier το 1783. Τα ιστορικά αυτά δεδομένα, όμως, αποδεικνύουν ότι το μοναδικό αυτό επίτευγμα
πραγματοποιήθηκε τουλάχιστον 150
χρόνια πριν από τον θαρραλέο Έλληνα Αρσένιο Τσελέπη.
Ο Τσελέπης ασκούνταν πετώντας,
αρχικά πάνω από Μιναρέ στην πλατεία
Okmeydani, 8 ή 9 φορές με φτερά αετού, χρησιμοποιώντας τη δύναμη του
ανέμου. Υποστηρίζεται ότι εμπνεύστηκε από τα σχεδιαγράμματα του
Leonardo DaVinci, με ορισμένες διορθώσεις και προσαρμογές. Στη συνέχεια πέταξε από την κορυφή του Πύργου του
Γαλατά (σημερινό Karaköy) και προσγειώθηκε στην απέναντι ακτή του Βοσπόρου, στην πλατεία Doğancilar στο
Üsküdar, με τη βοήθεια του ΝΔ ανέμου(3). Ο τότε Σουλτάνος
Μουράτ Χαν Δ' που παρακολούθησε το κατόρθωμά του αυτό από το αρχοντικό του (Sinan Pasha στο Sarayburnu) του
προσέφερε ένα σάκο με χρυσά νομίσματα λέγοντας ό,τι:
«Είναι ένας τρομακτικός άνθρωπος, είναι σε θέση να κάνει
ό,τι θέλει, δεν είναι σωστό να κρατώ αυτούς τους ανθρώπους» και τον έστειλε εξορία στην Αλγερία, όπου και πέθανε
αργότερα.
Η Δύση απέκρυψε το κατόρθωμα αυτό, όπως και οι Τούρκοι απέκρυψαν, για ευνόητους λόγους, την ιθαγένεια του
Αρσένιου Τσελέπη.
Αυτό είναι άλλη μία απόδειξη της ιστορικής προπαγάνδας των Τούρκων που θέλουν να πιστωθούν ακόμη ένα εντυπωσιακό ιστορικό επίτευγμα που δεν έγινε από αυτούς,
αλλά από Έλληνα. Όπως προαναφέρθηκε, ο Έλληνας Αρσένιος Τσελέπης (Hezârfen Ahmed Çelebi), θεωρείται εθνικός ήρωας στην Τουρκία. Ένα από τα τρία αεροδρόμια της
Κωνσταντινούπολης έχει ονομαστεί «Αεροδρόμιο
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κείνων που προβάλλουν το περίεργο επιχείρημα συμψηφισμού του Δημόσιου Χρέους με τις δανειακές μας απαιτήσεις».
Η Συμφωνία του Λονδίνου με το παράρτημα VIII διατηρεί σε ισχύ την ειδική συμφωνία Ελλάδας - Γερμανίας για
άρση του εμπόλεμου με το ν. 2023/1952. Στην τελευταία
ρητά αναφέρεται ότι ο διακανονισμός των οφειλόμενων
επανορθώσεων από τη Γερμανία υπογράφει οριστική
συνθήκη Ειρήνης. Η Ελλάδα κύρωσε τη συμφωνία του
Λονδίνου με το ν. 3480/1955.
Το θέμα επανέρχεται το 1964 με άρθρο του καθηγητή Αγγελόπουλου, το οποίο δίνει ανάγλυφα τον τρόπο λειτουργίας των κατοχικών δυνάμεων και τη λεηλασία που συστηματικά απογυμνώνει τον τόπο.
Τώρα τι έγινε μετά το άρθρο του καθηγητή Αγγελόπουλου που προβλήθηκε έντονα από τον Τύπο.
Η τότε Ελληνική Κυβέρνηση ανέθεσε στον Καθηγητή Αγγελόπουλο να ανακινήσει ανεπίσημα το θέμα του Κατοχικού
Δανείου στις αρμόδιες γερμανικές αρχές. Ο Αγγελόπουλος
ήρθε σε επαφή με τους διευθυντές του Υπουργείου Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας Ντελακρουά και Ράιχαρτ.
Έτσι λοιπόν στην αναφορά του προς τον Υπουργό Εξωτερικών αναφέρει ότι ενώ οι συνομιλητές του δεν αμφισβήτησαν το δίκαιο του ελληνικού αιτήματος, ήταν της γνώμης
ότι όλες οι αξιώσεις των δικαιούχων τελικά θα διαγράφονταν.
Ωστόσο η γερμανική πλευρά, δια του Ράιχαρτ, υποστήρι-

(1) «ΕΛΛΑ-ΤΟΥΡΚ» Ελληνοτουρκική εταιρεία γενικού εμπορίου και αντιπροσωπειών με έτος ίδρυσης το 1938.

Έλληνας,
ο πρώτος άνθρωπος
στην ιστορία
που πραγματοποίησε
πτήση

Η βάση του Πύργου του Γαλατά βρίσκεται 35 μ. πάνω από
την επιφάνεια της θάλασσας, ενώ η κορυφή του κωνικού
θόλου 62,59 μ. πάνω από το έδαφος και 97,59 μ. πάνω από
τη στάθμη της θάλασσας.
Η πλατεία Doğancilar είναι περίπου 12 μ. (39 πόδια) πάνω
από την επιφάνεια της θάλασσας.
Η διαφορά ύψους μεταξύ του πύργου (απογείωση) και
της πλατείας (προσγείωση) είναι 85,59 μ. (281 πόδια).
Η απόσταση μεταξύ του πύργου και της πλατείας της πόλης είναι περίπου 3,358 χλμ.
Ο απαιτούμενος βαθμός κατολίσθησης είναι 39:1. Ένα
σύγχρονο αλεξίπτωτο έχει ένα λόγο βαθμό κατολίσθησης
15:1 κατά μέσο όρο.

ΣΤΕΛΙΟΥ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
Απτχου (Ι) ε.α., μέλους Δ.Σ. Α.ΑΚ.Ε.

Hezârfen», καθώς και το τζαμί δίπλα από το Διεθνές Αεροδρόμιο Ataturk της Κωνσταντινούπολης έχει την ονομασία
Hezârfen Ahmed Çelebi Camii. Είναι βέβαιο ότι οι Τούρκοι θα
διαψεύσουν τα επιστημονικά ευρήματα, καθότι αυτά αποτελούν σημαντικά χτυπήματα στην ιστορική τους μυθοπλασία.

ξε ότι σε συνομιλία με τον Καγκελάριο Κ. Αντενάουερ ο
πρωθυπουργός Κων/νος Καραμανλής είχε παραιτηθεί της
διεκδίκησης του Κατοχικού Δανείου για να λάβει πίστωση
200 εκατ. γερμανικών μάρκων.
Η γερμανική πλευρά υποστήριξε το προφορικό της παραίτησης, ενώ είναι γνωστό ότι προφορικές συμφωνίες στις
διακρατικές σχέσεις είναι ανυπόστατες.
Στη συνέχεια, η γερμανική πλευρά το 1965 δια του Υπουργού Εξωτερικών Σρέντερ ισχυρίζεται ότι και ο Γ. Παπανδρέου παραιτήθηκε της διεκδίκησης του Κατοχικού Δανείου στον Έρχαρτ προφορικά προκαλώντας την αντίδραση της Ελληνικής Κυβέρνησης.
Το 1967 ο Αγγελόπουλος μεταβαίνει στη Δυτική Γερμανία
ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης και θέτει εκ νέου θέμα Κατοχικού Δανείου, πράγμα που αναγνωρίζουν οι
Γερμανοί, αλλά αρνούνται να εξετάσουν, λόγω της συμφωνίας του Λονδίνου του 1953.
Έκτοτε και μετά την ενοποίηση της Γερμανίας, το μόνο
που μπορούμε να κάνουμε σήμερα, είναι η καταγραφή
των ενεργειών εκ μέρους των Ελληνικών Κυβερνήσεων
και η μόνιμη άρνηση των γερμανικών να αναγνωρίσουν οποιαδήποτε αποζημίωση, ακολουθώντας πότε δυναμική
και πότε παρελκυστική τακτική.

* Ο John Wilkins Bishop of Chester το 1638 (Λονδίνο, Αγγλία)
δημοσιεύει την «Ανακάλυψη ενός Κόσμου στο Φεγγάρι», στην οποία σχολιάζει τις ιδέες για την πτήση και κάνει μια σειρά από προτάσεις για μελλοντικές δοκιμές. Ο John Wilkins FRS (1.1.1614 19.11.1672) ήταν Άγγλος κληρικός, φυσικός, φιλόσοφος και συγγραφέας. Ήταν πολυμαθής και ένας από τους ιδρυτές της νέας
φυσικής θεολογίας συμβατής με την επιστήμη της εποχής.
― Πηγές: Στο μέλος μας, συντάκτη του δημοσιεύματος.

(1) Ιστορική Αναφορά: Το 1648, ο John Wilkins* παραθέτει σε βιβλίο του, αναφορά του Ogier Ghiselin de
Busbecq, Αυστριακού πρεσβευτή στην Κωνσταντινούπολη
(1554 - 1562), ότι «ένας Τούρκος στην Κωνσταντινούπολη»
προσπάθησε να πετάξει. Ωστόσο, αν είναι ακριβής, αυτή η
παραπομπή αναφέρεται σε ένα γεγονός σχεδόν έναν αιώνα
πριν από τα επιτεύγματα που ανέφερε ο Evliya Çelebi. Ο απολογισμός του Evliya Çelebi για τα επιτεύγματα του Hezârfen Ahmed Çelebi
είναι μόνο τρεις φράσεις (σε ένα 10τομο έργο), αλλά η ιστορία έχει μεγάλη
αξία στην Τουρκία.
(2) Κωνσταντινούπολη 1633: Ο χρονογράφος Evliya Çelebi αναφέρει επίσης ότι, κάποιος ονόματι Lagari Hagen
Çelebi (Λαγκάρ Χασάν Τσελέμπι) πέταξε πάνω σε έναν πύραυλο τεχνητά τροφοδοτούμενο με πυρίτιδα. Ο Λαγκάρ
Χασάν Τσελέμπι ήταν κατ’ αυτόν ένας
θρυλικός Οθωμανός Τούρκος ο οποίος, σύμφωνα με όσα έγραψε ο Εβλίγια
Τσελέμπι, έκανε μια επιτυχημένη επανδρωμένη πτήση με ρουκέτες. Ο Evliya
Çelebi υποστήριξε ότι το 1633 ο Λαγκάρ Χασάν Τσελέμπι ξεκίνησε σε έναν
επταπλό πύραυλο χρησιμοποιώντας
140 λίβρες πυρίτιδας από το
Sarayburnu, το σημείο κάτω από το παλάτι Τοπ Καπί της Κωνσταντινούπολης.
Η πτήση λέγεται ότι πραγματοποιήθηκε κατά τη στιγμή της γέννησης της κόρης του Σουλτάνου Μουράτ Β'. Όπως
έγραψε ο Evliya Çelebi, ο Λαγκάρ κραύγασε πριν ξεκινήσει
«Ω σουλτάνε μου! Να είστε ευλογημένος, θα μιλήσω στον
Ιησού». Αφού ανέβηκε στον πυραύλο, προσγειώθηκε στη
θάλασσα και κολυμπώντας έφθασε στην ξηρά, κραυγάζοντας «Ω σουλτάνε μου! Ο Ιησούς στέλνει τις ευχαριστίες
του σε εσάς!» Βραβεύθηκε από τον σουλτάνο με ασήμι και
εντάχθηκε στην τάξη των Σιπαχή στον Οθωμανικό Στρατό.
Ο Evliya Çelebi έγραψε επίσης για τον αδελφό του Λαγκάρ,
Hezârfen Ahmet Çelebi (Αρσένιο Τσελέπη), ότι έκανε μια
πτήση με φτερά αετού ένα χρόνο νωρίτερα.
Στον καλλιτεχνικό κόσμο, η ταινία «Κωνσταντινούπολη
κάτω από τα Φτερά μου» είναι μια ταινία για τη ζωή του
Hezarfen Ahmet Çelebi, του αδελφού του Lagari Hasan
Çelebi και της οθωμανικής κοινωνίας στις αρχές του 17ου
αιώνα, όπως μαρτυρά και αφηγείται ο Evliya Çelebi. Αυτός
ο μύθος δοκιμάστηκε και αποκαλύφθηκε στο τηλεοπτικό
σόου «Myth Busters», στις 11 Νοεμβρίου 2009, στο επεισόδιο «Crash and Burn». Ωστόσο, ο πύραυλος που εμφανίστηκε στην τηλεοπτική εκπομπή δεν είχε τις προδιαγραφές που
περιγράφει ο Evliya Çelebi.
(3) Στοιχεία Πτήσης: Οι μετρήσεις του φερόμενου ύψους
εκτόξευσης και της απόστασης πτήσης έχουν ως εξής:

EIΣΦOPEΣ-ΔΩPEEΣ
ΠPOΣ ΤΗΝ A.AK.Ε.
Προς ενίσχυση του Eθνικού Σκοπού της
AEPOΠOPIKHΣ AKAΔHMIAΣ EΛΛAΔOΣ (A.AK.E.)
και στη μνήμη προσφιλών τους προσώπων
κατέθεσαν ή απέστειλαν στην A.AK.E.
οι κάτωθι τα αντίστοιχα ποσά, τα οποία
πάντοτε εκπίπτουν του φόρου.

ΣΥΝΔΡOΜΕΣ ΕΤOΥΣ 2018
ΜΠΕΡΔΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΛΙΩΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Eυρώ
60,00
90,00
200,00
1.500,00

☞

Ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους τους ανωτέρω.
Παρακαλούνται τα αγαπητά μας μέλη για
την ενεργή συμμετοχή τους στην οικονομική ενίσχυση της Ακαδημίας.
Η Συνδρομή τους είναι ανταποδοτική στο έργο που καταβάλλεται.

Η συνδρομή σας καταβάλλεται:
1. Με μετρητά, στα γραφεία της Α.ΑΚ.Ε., Δευτέρα και
Παρασκευή, ώρες 09.00-13.00
2. Με κατάθεση - μεταφορά του ποσού στο λογαριασμό
Alpha Bank της Α.ΑΚ.Ε. σε κατάστημα της Alpha Bank ή
σε άλλη Τράπεζα.
3. Με μεταφορά του ποσού στο λογαριασμό Alpha Bank
της Α.ΑΚ.Ε., μέσω των εναλλακτικών δικτύων e-banking,
phone banking, ΑΤΜ, σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε Τράπεζας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Παρακαλούνται τα Μέλη μας που εμβάζουν τη συνδρομή
τους μέσω Τράπεζας ή των εναλλακτικών δικτύων, στην
Αιτιολογία της συναλλαγής να αναγράφουν το Ονοματεπώνυμό τους και το Έτος συνδρομής τους.

ALPHA BANK 101-002101322780
GR 53 0140 1010 1010 0210 1322 780

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΙΔΕΑ
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EKΠPOΣΩΠHΣEΙΣ
Ο Α’ Αντιπρόεδρος της Α.ΑΚ.Ε. και Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Ε.Δ. και Σωμ. Ασφαλείας Ν. Φωκίδος Υπτχος ε.α. Παναγιώτης Κ. Παπαδάκης, εκπροσώπησε την Αεροπορική Ακαδημία αλλά και το Σύνδεσμο:
• Στις 19.5.2018 στο Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών
στην πρωτότυπη εκδήλωση στην αίθουσα «Δελφοί» του Ιδρύματος. Επρόκειτο για συναυλία κλασικής μουσικής της
«The Concordia Orchestra» με 54 σολίστ που επισκέφτηκε
τη χώρα μας από την Πολιτεία Μινεσότα των ΗΠΑ για μία
και μοναδική εμφάνιση.
• Στις 29.5.2018 στο Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών
στην πατριωτική εκδήλωση μνήμης για την επέτειο της Άλωσης της Πόλης. Ομιλητής ήταν ο πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Μεταλληνός, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα: «Ενωτικοί - Ανθενωτικοί και η Άλωση
του 1453». Η σπουδαία εκδήλωση πλαισιώθηκε από Βυζαντινούς ύμνους της χορωδίας του Μουσικού Σχήματος «Μελίρρυτον» και από ταινία μικρού μήκους με θέμα: «Η Άλωση
της Πόλης».
• Στις 30.5.2018 στον Εξωραϊστικό Σύλλογο Ενορίας Αγίου Θωμά Αμπελοκήπων, όπου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση σε αίθουσα του Ορθοδόξου Χριστιανικού Συλλόγου «Η
Ελπίς» για την επέτειο της Άλωσης της Βασίλιδος των Πόλεων, Κωνσταντινούπολης το 1453. Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε με μεγάλη επιτυχία ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Ανάργυρος Γεωργίου Αντγος ε.α. - Δικηγόρος. Την
εκδήλωση πλαισίωσε η 40μελής μεικτή χορωδία Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
• Στις 14.7.2018 παρευρέθηκε ως τέως περιφερειάρχης
Βορείου Αιγαίου (ΝΔ) στο γάμο του Στέλιου Καλαγκιά και
της Τόνιας Βίου, στον Ιερό Ναό Αγίου Μάρκου Βροντάδου
παρουσία αξιόλογων κατοίκων της νήσου αλλά και άλλων
προσωπικοτήτων από όλη σχεδόν την Ελλάδα, φίλων των
σπουδαίων νυμφευθέντων.
• Στις 16.8.2018 στη μουσικοχορευτική εκδήλωση του
Συλλόγου Γυναικών Καστελλίων Φωκίδος, τόπου καταγωγής
του, στην πλατεία Ι. Ναού Ευαγγελιστρίας του χωριού, για τη
γιορτή της παραδοσιακής Καστελλιώτικης πίτας. Η επί πολλά χρόνια πρόεδρος του Συλλόγου κ. Ελένη Λευκαδίτη υποδέχθηκε τους συγχωριανούς επισκέπτες, αλλά και από άλλες
περιοχές στη βραδιά που ήταν απόλυτα επιτυχής.
• Στις 22.9.2018 στο Αεροδρόμιο της
Τανάγρας που πραγματοποιήθηκε το
Διεθνές Air show της Athens Flying
Week 2018. Η εκδήλωση ήταν σπουδαία, στην οποία παρευρέθη πλήθος επισήμων και κυρίως σχετικών με το αντικείμενο του προγράμματος στην Ελλάδα, τη χώρα του Δαιδάλου και του Ικάρου.
Ο Β’ Αντιπρόεδρος και Ταμίας του Δ.Σ. της Α.ΑΚ.Ε. Υπτχος (Μ) ε.α. Ευστράτιος Τσαούσογλου, εκπροσώπησε
την Αεροπορική Ακαδημία:
• Στις 26 Μαΐου 2018 μαζί με τον Δκτή ΔΑΕ Υπτχο (Ι) Λαμπράκη Δημητρίου, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Βετεράνων Π.Α. Υπτχο (Ι) ε.α. Δημ. Λαζάρου και με εκπροσώπους
όλων σχεδόν των Αεροπορικών Συλλόγων στην εκδήλωση
τιμής των θανόντων του 13ου Σμήνους στον πόλεμο της Κορέας, στην Α/Β Δεκελείας.

Στη συνέχεια γιόρτασαν στη Λέσχη της 123 ΣΤΕ την 63η
επέτειο της επιστροφής στην Ελλάδα των αεροπόρων μας
από την Κορέα το 1955.

• Την Κυριακή 3 Ιουνίου στην 112 ΠΜ όπου έγινε η καθιερωμένη τελετή προς τιμή των πεσόντων Ελλήνων και
Βρετανών Αεροπόρων την περίοδο 28 Οκτωβρίου 1940 - 31
Μαρτίου 1941. Μετά το ιστορικό της ημέρας που αναφέρθηκε ο Απτχος (Ι) ε.α. Κ. Χατζηλάκος, ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από τον εκπρόσωπο του Α/ΓΕΑ Δκτή ΔΑΕ Υπτχο (Ι) Θ. Μπουρολιά, τον εκπρόσωπο της Αγγλικής Πρεσβείας, τον Πρόεδρο του ΠΑΣΥΒΕΤΑ Υπτχο (Ι) ε.α. Δημ.
Λαζάρου και άλλους εκπροσώπους συναφών Αεροπορικών
Συλλόγων.

Athens Flying Week-Tanagra
International Airshow 2018
Athens Flying Week-Tanagra International Airshow 2018 «απογειώθηκε» το Σαββατοκύριακο
22 και 23 Σεπτεμβρίου σε νέα ύψη με περισσότερους από εξήντα χιλιάδες θεατές σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία και προσφέροντας ακόμα πιο έντονα
συναισθήματα στο ενθουσιώδες κοινό της. Τέσσερις
χιλιάδες ξένοι επισκέπτες, spotters και δημοσιογράφοι ταξίδεψαν από δεκαοχτώ χώρες του εξωτερικού
για να παρακολουθήσουν το μεγαλύτερο event της
Ελλάδας και ένα από τα σημαντικότερα Airshow της
Ευρώπης. Η 7η συνεχής χρονιά διοργάνωσης της Athens Flying Week, σηματοδότησε την εδραίωση της
Ελλάδας ως προορισμού θεματικού αεραθλητικού
τουρισμού.
● Οι νέες ημερομηνίες του μεγαλύτερου event
της χώρας, της 8ης Athens Flying Week είναι στις
21 και 22 Σεπτεμβρίου 2019!
Πλούσια σε θέαμα και φέτος η Athens Flying Week
2018 φιλοξένησε στην Α/Β Τανάγρας επίλεκτες μονάδες επίδειξης, πιλότους με ιδιαίτερες ικανότητες,
τύπους αεροσκαφών με εκπληκτικές δυνατότητες
και προγράμματα πτήσεων που σκόρπισαν έντονες
συγκινήσεις. Η Βελγική Πολεμική Αεροπορία με την
Belgian F-16 Demo Team, η Ελβετική Πολεμική Αεροπορία, με το F-18 Hornet και την PC-7 Team, πτητικό σχηματισμό 9 αεροσκαφών, η Ισπανική Πολεμική Αεροπορία με 2F/A-18 (C.15), η Πολωνική Πολεμική Αεροπορία με τους Orlic, ο Ολλανδός Frank
van Houten, Dutch Rush, με Sukhoi 26MX, από την Ιταλία ο θρυλικός Silver Chicken, Luca Salvadori αλλά
και ο 4 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Glider πιλότος, Luca Bertossio, ο Σουηδός Johan Gustafsson,
με το Glider SZD-59 «Acro» και την υποστήριξη της
Ανεμολέσχης Αθηνών, ο Γερμανός Martin Graef με
το Christen Eagle II και η Wizard Aerobatics με τον
Δημήτρη Βερβερέλη και το Ε/Π Airbus EC-120B.
Το εναρκτήριο «λάκτισμα» της φετινής Athens Flying Week-Tanagra International Airshow έδωσε την
Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου η Aegean χαρίζοντας
ένα μοναδικό θέαμα στον Αττικό ουρανό με μια χαμηλή πτήση πάνω από την Αθήνα, με την Ελβετική ομάδα PC-7 ακολουθούμενη από το Skyvan με τους
εναέριους φωτογράφους της air-to-air photography aviation photo crew.
Στην κορυφαία θέση, οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις με την Πολεμική Αεροπορία που σκόρπισε εθνική υπερηφάνεια στους Έλληνες και εντυπωσίασε
για άλλη μία φορά τους ξένους θεατές, με το «Zeus»
F-16 Demo Team, το Τ-6A «Daedalus» Demo Team,
τα Mirage 2000 και τα Phantom της Πολεμικής μας
Αεροπορίας, το S-70B Aegean Hawk του Πολεμικού
Ναυτικού αλλά και τα Apache AH64, Chinook CH47 και Huey UH-1 της Αεροπορίας Στρατού καθώς
και οι επίλεκτες δυνάμεις τους.
Οι Hellenic Skydivers, Skydive Attica και Skydive Athens πρόσθεσαν στο θέαμα αλεξιπτωτιστές
αλλά και πρόσφεραν πληροφορίες για όσους δελεάστηκαν να τολμήσουν την εμπειρία της μοναδικής
αυτής δραστηριότητας.
Από τη Ρουμανία συμμετείχε η Blue Air με Boeing
737-800, ενώ παρόντες ο Γιώργος Παπαγιάννης και
οι Kavala RC Team σε επιδείξεις αερομοντελισμού.
Οι στατικές εκθέσεις ιστορικών αλλά και σύγχρονων αεροσκαφών πλημμύρισαν από ενθουσιώδεις
θεατές που άδραξαν τη δυνατότητα να επισκεφθούν
πτητικά μέσα που σπάνια εκτίθενται στο ευρύ κοινό.
Το F-18 από την Ισπανία, Casa C-295 από την Πολωνία, Aermacchi Μ-346 από την Ιταλία, καθώς και το
ιστορικό αμερικανικό μεταγωγικό MV-22 Οsprey, αποτέλεσαν πολυφωτογραφημένα εκθέματα. Στη διάθεση των επισκεπτών ήταν και τα πιο εντυπωσιακά αποκτήματα των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, για
επίσκεψη στο εσωτερικό τους και ξενάγηση από ειδικούς πιλότους και μηχανικούς.
Το δυναμικό Νυχτερινό Show ξεσήκωσε τους θεατές με πυροτεχνήματα και μουσική συνδυασμένα
με ακροβασία στους αιθέρες, από τους παγκόσμιους πρωταθλητές Johan Gustafsson από τη Σουηδία, Frank van Houten από την Ολλανδία και Luca
Bertossio από την Ιταλία, που φρόντισαν να κλείνουν το πτητικό πρόγραμμα κάθε ημέρας με μια έκρηξη χρωμάτων και συναισθημάτων.

Η

