«Εσμέν Έλληνες το γένος, ως η τε φωνή και η πάτριος παιδεία μαρτυρεί».
Πλήθων Γεμιστός, 1360-1452, Έλληνας Βυζαντινός φιλόσοφος
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◼ ΕΤΟΣ ΚΑ’ ◼ ΑΡ.
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✔

Πληροφορούμε
τα μέλη μας ότι:

Την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019 και ώρα
11.00 στην αίθουσα Συνεδριάσεων «ΙΑΚΩΒΟΣ
ΤΣΟΥΝΗΣ» της Α.ΑΚ.Ε. (Λυκούργου 9, 8ος όροφος)
θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Γενική Συνέλευση των
μελών μας. Κατ’ αυτή θα λάβουν χώρα: Έκθεση πεπραγμένων Δ.Σ. έτους 2018 και προϋπολογισμός έτους 2019.
Κατά το νέο έτος 2019 θα πραγματοποιηθούν
οι κάτωθι Ειδικές Συνεδρίες στον ίδιο χώρο και
πάντα ώρα 12.00:
― Παρασκευή 10 Μαΐου:
Ειδική Συνεδρία και ανάδειξη νέων μελών.
― Παρασκευή 4 Οκτωβρίου:
Ειδική Συνεδρία και ανάδειξη νέων μελών.
― Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου:
Ειδική Συνεδρία, Επιμνημόσυνη Δέηση και Αγιασμός.
Κατά τη διάρκεια του ιδίου έτους θα πραγματοποιηθούν στο Αμφιθέατρο 251 ΓΝΑ: Ημερίδα με επιστημονικά και εθνικά θέματα την Τετάρτη
15 Μαΐου και την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου η καθιερωμένη εκδήλωση προς τιμήν της Π.Α.
• EIΔOΠOIHΣH: 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.

✔

✔

6.11.2018: ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ Α.ΑΚ.Ε. ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ 251 ΓΝΑ

Τελετή μνήμης και τιμής υπέρ της Π.Α.
και του Προστάτη της Αρχαγγέλου Μιχαήλ
Η Α.ΑΚ.Ε. την 6η Νοεμβρίου 2018 πραγματοποίησε στο Αμφιθέατρο του 251 ΓΝΑ
εορταστική εκδήλωση προς τιμήν της Πολεμικής Αεροπορίας και του Προστάτη της
Αρχαγγέλου Μιχαήλ κατά τη διάρκεια της οποίας προβλήθηκε το ηχόραμα «Η Αποκάλυψη
του Ιωάννη», δημιουργία του εικαστικού φωτογράφου κ. ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΚΟΥ.
Προλόγισε ο Δρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΑΪΤΑΝΗΣ, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ

▶Ρεπορτάζ στις σελίδες 4 & 5

Επιμνημόσυνη Δέηση και
Αγιασμός για το Νέο Έτος

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. της Α.ΑΚ.Ε
εύχονται στα μέλη της, τις οικογένειές τους
και στους αναγνώστες της «Αεροπορικής Ιδέας»

Καλά Χριστούγεννα και το 2019
να είναι μια χρονιά καλύτερη,
με υγεία, ανάταση, ανθρωπιά
και αισιοδοξία!

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Α.ΑΚ.Ε.
Ενημερώνουμε ότι τα γραφεία της Α.ΑΚ.Ε. θα παραμείνουν κλειστά λόγω των εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους από
την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.12.2018 έως και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11.1.2019

Κατά την Ειδική Συνεδρία της Παρασκευής 7.12.2018,
πραγματοποιήθηκε Επιμνημόσυνη Δέηση και Αγιασμός για
το Νέο Έτος.
Κατ’ αυτήν, ο Α’ Αντιπρόεδρος Α.ΑΚ.Ε., Υπτχος (Ε) ε.α.
Παναγιώτης Παπαδάκης, παρόντος του Προέδρου της Απτχου (Ι) ε.α. Νικολάου Νόκα, καλωσόρισε τα Μέλη και τους
παρευρεθέντες τονίζοντας, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
«Η σημερινή εκδήλωση είναι συνέχεια της εκδήλωσης μνήμης και τιμής υπέρ της Π.Α. και του προστάτη της Αρχαγγέλου Μιχαήλ, που έγινε με επιτυχία στο Αμφιθέατρο του 251
ΓΝΑ στις 6 Νοεμβρίου 2018. Με συγκίνηση μεγάλη, η σκέψη
μας οδηγείται σήμερα στους μεγάλους απόντες της Α.ΑΚ.Ε.
που «έφυγαν» και που φθάνουν φέτος τους 168 και θα ανα-

φερθούν ονομαστικά. Πιστεύουμε
ότι ανάλογες συγκινήσεις θα νιώθουν και οι συγγενείς των θανόντων όταν τους καλούμε να συμμετάσχουν στην καθιερωμένη αυτή Δέηση. Η Α.ΑΚ.Ε. πάντα θα τιμά τους απόντες μέλη της με
συγκίνηση μεγάλη».
Στο σημείο αυτό ο Α’ Αντιπρόεδρος της Α.ΑΚ.Ε., κάλεσε
στο βήμα τον Απτχο(Ι) ε.α. Στυλιανό Αλεξόπουλο, Γεν.
Γραμματέα Α.ΑΚ.Ε., όπως αναγνώσει τα ονοματεπώνυμα
των «απόντων» Μελών μας.

Τα ονόματα των θανόντων στη σελ. 3

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΙΔΕΑ

Περί του χώρου
και του χρόνου
στη στρατηγική
• Μετάφραση από τα γαλλικά: Σάνη Καπράγκου

«Ο χώρος είναι το πεδίο της δύναμής μας, ο χρόνος
εκείνο της αδυναμίας μας» Spinoza
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Εάν εξετάσουμε τη φράση του Spinoza, μόνο στο
θρησκευτικό επίπεδο, φαίνεται ισομορφική προς μία
αυταπόδεικτη αλήθεια. Ωστόσο, σε φιλοσοφικό επίπεδο,
δεν είναι λιγότερο αντιπροσωπευτική ενός νοητικού σχήματος μιας σπάνιας αποτελεσματικότητας. Ωστόσο, είναι
στον τομέα της γεωστρατικής που αποκτά όλη την ισχύ
της, εάν τη συνδέσουμε με ένα άλλο νοητικό σχήμα, δηλαδή το ότι ο χρόνος είναι ο χώρος της αντίστασης.
Πράγματι, στο πλαίσιο της έλξης που παράγει η κυριαρχία και που δημιουργεί το περιβάλλον της στρατηγικής,
ως εργαλείου της νοημοσύνης για τον αγώνα κατά του ισχυρότερου, ο χώρος παίζει έναν πρωταρχικό ρόλο για
όλες τις αυτοκρατορίες. Εντούτοις, ο ίδιος αυτός χώρος
αναπτύσσει μία φθορά με την πάροδο του χρόνου, διότι
είναι αναγκαίος για τη διατήρησή του. Άρα, η απλή διατήρηση ενός status quo υποχρεώνει μια αυτοκρατορία
να διαχειριστεί πολυάριθμα προβλήματα τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό. Σ’ αυτό το πεδίο μπορούμε να διακρίνουμε τον πραγματικό ρόλο της στρατηγικής. Τούτο, επίσης θεσπίζει έναν συγκεκριμένο αριθμό αντιθέτων ζευγών, όπως ανθρωπότητα/κοινωνία, άνθρωπος/άτομο, χρόνος/χώρος, στρατηγική/κυριαρχία. Μα
και συμπληρωματικά δίπολα, όπως δάσκαλος/μαθητής,
τοποστρατηγική/γεωστρατηγική.
Η ανικανότητα της κοινωνίας έναντι του χρόνου προέρχεται από τη σχέση της με την ανθρωπότητα. Η ισχύς
της κοινωνίας βρίσκεται αποκλειστικά στο παρόν, όπου
τα άτομα εξελίσσονται. Ιδού γιατί δεν λειτουργεί με τη
στρατηγική, μα με την κυριαρχία. Η στρατηγική εκ φύσεως σκέφτεται το παρελθόν για να δημιουργεί στο μέλλον.
Και για κείνην, το παρόν τής κοινωνίας δεν είναι παρά ένα
ενδιάμεσο, ένα σημείο για να ξεπεράσει όπως ένα εμπόδιο, μα που αφ’ εαυτού του δεν έχει νόημα. Πέραν τούτου, θα μπορούσαμε να αναρωτηθούμε ποια είναι η φύση
αυτής της διαφοράς ανάμεσα στον χώρο και στον χρόνο,
εφόσον στο πλαίσιο της Γενικής Σχετικότητας έχουμε μια
διαστατική ισοδυναμία. Είναι αναγκαίο να συνειδητοποιήσουμε το γεγονός ότι η ισοδυναμία αυτή δεν είναι σταθερή, παρά μόνο μέσα σε ένα σύμπαν με ένα φανταστικό
μέρος για να περιγράψει τον χρόνο. Πράγματι, ο χώρος
υπάρχει σε 4 διαστάσεις, όμως αυτές δεν έχουν το ίδιο
πρόσημο στην υπογραφή του. Συνεπώς ο χρόνος και ο
χώρος δεν είναι παρά τα αντίθετα, όπως τα συλλαμβάνουμε εμείς σε πρώτο επίπεδο ανάλυσης. Σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο, η αντίθεση τούτη μετατρέπεται σε συμπληρωματικότητα με την επιρροή της δράσης της στρατηγικής. Διότι αυτή έχει συνέπειες και στα δύο. Η συμπληρωματικότητα τούτη είναι βεβαίως ορατή στις ανισότητες
του Heisenberg. Αναπτύσσει επομένως μια στρατηγική επιλογή για να πετύχει έναν μεταστρατηγικό στόχο. Και είναι ακριβώς αυτή η ενέργεια που παράγει τη διαδικασία
αντίστασης κατά της έλξης της κυριαρχίας.
ΝΙΚΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ
Μαθηματικός, Ερευνητής - Συγγραφέας,
Στρατηγική - Γεωπολιτική,
τ. Ειδ. Σύμβουλος ΣΕΘΑ, ΣΠΑ

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
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΚΑΣ - Απτχος (Ι) ε.α.
Πρόεδρος Α.ΑΚ.Ε., πρώην Δήμαρχος Λεύκτρων
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ - Υπτχος (Ε) ε.α.
Πρόεδρος Συνδ. Αποστράτων Ε.Δ. & Σωμ. Ασφαλείας Ν. Φωκίδος
Α’ Αντιπρόεδρος Α.ΑΚ.Ε.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ Υπτχος (Μ) ε.α.
Β’ Αντιπρόεδρος-Ταμίας Α.ΑΚ.Ε.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ - Απτχος (Ι) ε.α.
Γεν. Γραμματέας Α.ΑΚ.Ε.
Dr ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΟΥΛΗΣ - Απτχος (Ι) ε.α.
Μέλος Α.ΑΚ.Ε.
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΜΕΜΦΙΣ Α.Ε. Σωκράτους 23, Αθήνα 105 52
Τηλ.: 210-52.40.728 - 210-52.40.732 - Fax: 210-52.24.556
e-mail: memfisae@otenet.gr
Επιμέλεια - Συντονισμός έκδοσης
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΑΝΟΣ
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.

2

99/ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Α/ΓΕΑ: Χαμηλοί τόνοι, αλλά
και αποφασιστικότητα στην αποστολή μας
ην ικανοποίησή του για την επιχειρησιακή ικανότητα των πιλότων της Π.Α. εξέφρασε ο Α/ΓΕΑ Απτχος Χρήστος Χριστοδούλου, σημειώνοντας πως τα ελληνικά
πληρώματα καταλαμβάνουν πολύ συχνά
τις πρώτες θέσεις σε επιδόσεις σε Νατοϊκές ασκήσεις, κερδίζοντας έτσι τα εύσημα
από συναδέλφους τους ξένων χωρών.
Μιλώντας στους στρατιωτικούς συντάκτες, ενόψει των εορταστικών εκδηλώσεων της Π.Α. για τον προστάτη της, Αρχάγγελο Μιχαήλ, αναφέρθηκε και στην παραβατική συμπεριφορά των Τούρκων στο
Αιγαίο, λέγοντας: «Εκείνο που επιδιώκουμε με χαμηλούς τόνους, αλλά με αποφασιστικότητα, είναι να πετύχουμε την αποστολή μας, η οποία είναι να πετάμε, να μαχόμαστε και να νικάμε. Και όλα αυτά πάντα με ασφάλεια». Επιπλέον, ο αρχηγός
ΓΕΑ υπογράμμισε: «Πετάμε ψηλά, πετάμε μακριά, πετάμε όπου χρειαστεί και είμαστε πάντα δίπλα σας. Αυτό είναι το
σύνθημά μας για τους φετινούς εορτασμούς. Αυτό είναι το
μήνυμα μας και για τους απέναντι, οι οποίοι το παίρνουν καθημερινά. Το δικό μας μαχητικό θα είναι το τελευταίο που θα
προσγειώνεται πάντα».
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΑ, μέχρι το Σεπτέμβριο
του 2018 συνολικά 1.167 τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη, εκ
των οποίων τα 122 οπλισμένα, πραγματοποίησαν 913 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας, 2.766 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου της Ελλάδας και 25 υπερπτήσεις επί ελληνικού εδάφους, ενώ σημειώθηκαν 72 εικονικές αερομαχίες με ελληνικά αεροσκάφη.

Τ

Στόχοι αναβάθμισης Όπλου
Παράλληλα, έγινε ενημέρωση με αναφορά στις ενέργειες
της Π.Α. για την υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί για
την περαιτέρω αναβάθμιση του Όπλου σε επιχειρησιακό και
εκπαιδευτικό επίπεδο.
Μεταξύ άλλων έγινε γνωστό:
● Ήδη διεξήχθη η πρώτη σύσκεψη για την υλοποίηση του
προγράμματος αναβάθμισης των F-16 με τη συμμετοχή
φορέων της κυβέρνησης των ΗΠΑ, του ΥΕΘΑ και της Lockheed Martin Aero.
Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν τα κύρια σημεία του
προγράμματος και παρασχέθηκαν εκατέρωθεν πληροφορίες και διευκρινίσεις με σκοπό τη δρομολόγηση των απαραίτητων για την έναρξή του ενεργειών.
Επιπρόσθετα, παρουσιάστηκαν τα βασικά χρονοδιαγράμματα εργασιών, καθώς και σημαντικές πτυχές της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί και αφορούν σε θέματα συνεργασίας και προετοιμασίας των εμπλεκόμενων φορέων, διαλειτουργικότητας των συστημάτων του αεροσκάφους και ασφάλειας χώρων και διεργασιών που σχετίζονται με την αναβάθμιση των αεροσκαφών. Εκφράζεται δε η ελπίδα ότι η
υλοποίηση του προγράμματος μετά την ολοκλήρωση των
δοκιμών θα ξεκινήσει σε χρόνο μικρότερο από του τεθέντος
χρονοδιαγράμματος.
● Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την αναβάθμιση του Κέντρου Αεροπορικής Τακτικής (ΚΕΑΤ) μέσω του
Σχολείου Όπλων Τακτικής (ΣΟΤ) σε διεθνές Κέντρο Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό το ΣΟΤ προσφέρει το πρόγραμμα Air to Air Warfare Training Course
(A2WTC), μέσω των προγραμμάτων στρατιωτικής συνεργασίας σε τρίτες χώρες διάρκειας 2 εκπαιδευτικών εβδομάδων. Την παρούσα χρονική περίοδο έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής χώρες, όπως η Ρουμανία, η Ιορδανία και
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
● Η πολυεθνική αεροπορική άσκηση «Ηνίοχος 2019» θα
διεξαχθεί στο διάστημα από 1 μέχρι 12 Απριλίου 2019, στην
Αεροπορική Βάση Ανδραβίδας.

● Έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε φάση υλοποίησης
σειρά έργων υποδομής της Π.Α., όπως μεταξύ άλλων η επισκευή λιμενοβραχίονα της Σκύρου, η αποκατάσταση αγκυροβολίων αεροδρομίων Αράξου και Χρυσούπολης, κ.λπ.

Κοινωνικό Έργο

● Η Πολεμική Αεροπορία, πέρα από τη στρατιωτική αποστολή της, επιτελεί κάθε χρόνο κι ένα τεράστιο κοινωνικό
έργο, με πυροσβέσεις, αεροδιακομιδές και υπηρεσίες ιατρικής φροντίδας σε απομακρυσμένες περιοχές. Συγκεκριμένα, μέχρι το Σεπτέμβριο του 2018 τα πυροσβεστικά αεροσκάφη της πραγματοποίησαν 684 εξόδους και συμπλήρωσαν περίπου 1.446 ώρες πτήσης. Σε επίπεδο αεροδιακομιδών, πραγματοποιήθηκαν 624 αποστολές, όπου μεταφέρθηκαν 1.027 ασθενείς. Η Πολεμική Αεροπορία έλαβε μέρος
και σε 113 αποστολές έρευνας και διάσωσης, όπου διασώθηκαν, σε συνεργασία και με άλλους φορείς, 165 άτομα.
● Ταυτόχρονα, σε επίσκεψη ιατρικού προσωπικού του
251 ΓΝΑ στον Άγιο Ευστράτιο, πραγματοποιήθηκαν 70 ιατρικές επισκέψεις, τρεις ιατρικές εξετάσεις κατ' οίκον, ενώ
ελήφθησαν δύο pap test.
● Σε επίπεδο μέριμνας του προσωπικού, το ΓΕΑ διέθεσε
σε μονάδες διαφόρων περιοχών της Ελλάδας πάνω από 200
διαμερίσματα προκειμένου να αυξηθεί η διαθεσιμότητα
στέγασης των στελεχών της Π.Α.
● Ιδιαίτερες προσπάθειες έγιναν και για τη βελτίωση και
την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του τομέα
της υγειονομικής περίθαλψης της Π.Α. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν νέες υποδομές, έγινε εγκατάσταση και λειτουργία νέων ιατρικών μηχανημάτων, ενώ διοργανώθηκαν
πλήθος ημερίδων Υγείας, πρόληψης και ασφάλειας.
● Το 251 ΓΝΑ, μετά από αίτημα για δωρεά που υπέβαλε
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ιδρύματος «ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΙΑΡΧΟΣ», θα εξοπλιστεί με ιατρο-τεχνολογικό εξοπλισμό,
συνολικού ποσού 5.294.800 ευρώ. Σύμφωνα με δήλωση του
Α/ΓΕΑ, για να ολοκληρωθεί όσο πιο γρήγορα η δωρεά, έχει
ήδη συγκροτηθεί η προβλεπόμενη από το νόμο επιτροπή, οι
ενέργειες της οποίας θα εκκινήσουν μετά την επίσημη έγκριση του Ιδρύματος.
● Τέλος, σε επίπεδο οικονομικών παροχών, το ΓΕΑ, σε επαφή με ευρύτερους οικονομικούς - εμπορικούς φορείς,
(τουριστικές μονάδες, ξενοδοχεία, τράπεζες, κ.λπ.) εξασφάλισε εκπτωτικούς διακανονισμούς και ειδικές εκπτώσεις
- παροχές για τα στελέχη του.
● Συστήθηκαν και λειτουργούν γραφεία νομικής - συμβουλευτικής υποστήριξης προσωπικού.
● Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ξεκίνησε και πάλι να
χορηγεί δάνεια στους δικαιούχους, ενώ εξοφλήθηκαν 140
βοηθήματα εφάπαξ του 2017 και ο μέσος χρόνος χορήγησης του εφάπαξ, από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, ανέρχεται πλέον σε τρεις μήνες.

Επαναφορά σε πτήσιμη κατάσταση αεροσκάφους
Supermarine Spitfire MJ755 της Π.Α.
Το ΓΕΑ σε συνεργασία με το κοινωφελές Ίδρυμα
«ΙΚΑΡΟΣ» προέβησαν στη σύναψη κοινά
συμφωνημένης σύμβασης, βάσει της οποίας
παραχωρείται σε αυτό, αεροσκάφος Supermarine
Spitfire MJ755, με σκοπό την ανακατασκευή και την
επαναφορά του σε πτήσιμη κατάσταση, έτσι ώστε να
συμμετάσχει σε αεροπορικές εκθέσεις ή και
επιδείξεις ιστορικών αεροσκαφών.
Το αεροσκάφος θα φέρει τα χρώματα και το
όνομα της Π.Α., ενώ τα έξοδα για την επίτευξη του
σκοπού αυτού, καθώς και της συντήρησης υποστήριξης και εκπαίδευσης προσωπικού της Π.Α.,
θα βαρύνουν αποκλειστικά το Ίδρυμα.
Οι εργασίες ανακατασκευής του αεροσκάφους
βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στις εγκαταστάσεις της
εταιρίας «The Spitfire Company Ltd», στο Biggin Hill
της Μεγάλης Βρετανίας, όπου και μεταφέρθηκε τον
Απρίλιο του 2018, μετά την υπογραφή της σύμβασης
παραχώρησης που πραγματοποιήθηκε από τον
Α/ΓΕΑ, Απτχο (Ι) Χρήστο Χριστοδούλου και τον νόμιμο εκπρόσωπο του Ιδρύματος «ΙΚΑΡΟΣ», κ. Δημήτριο Κόλια.
Οι εργασίες αποκατάστασης του αεροσκάφους υπολογίζονται να περατωθούν στο τέλος του 2019 ή στις αρχές του 2020 το
αργότερο.
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EIΣΦOPEΣ-ΔΩPEEΣ
ΠPOΣ ΤΗΝ A.AK.Ε.

Επιμνημόσυνη Δέηση - Αγιασμός
Κατά την Ειδική Συνεδρία της 7ης Δεκεμβρίου 2018, έγινε Αγιασμός για το Νέο Έτος
και η καθιερωμένη Δέηση στη μνήμη των κατωτέρω αναγραφομένων θανόντων Μελών
της Α.ΑΚ.Ε. από ιδρύσεώς της. Τα 168 Μέλη ήταν:
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΘΙΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΤΩΝΑΚΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΡΑΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΡΣΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΥΔΟΥΣΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΡΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΒΑΙΔΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΙΝΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΦΙΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΒΕΛΟΥΔΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΒΡΑΧΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΑΡΔΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- ΔΑΝΙΗΛ ΕΥΦΡ.
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΓΚΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ
ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΚΙΛΛΑΣ ΚΡΑΤΙΝΟΣ
ΓΟΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΓΡΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΚΛΕΙΩ
ΔΑΝΙΗΛ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΔΑΦΙΓΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΖΑΜΠΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΖΕΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΤΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΘΛΙΒΕΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΙΩΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΚΑΒΑΣΙΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΜΠΙΤΣΑ - ΞΥΔΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΗΣ
ΚΑΡΑΡΓΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΡΤΑΛΑΜΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΑΡΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΚΕΛΑΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΤΣΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΤΣΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΝΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΥΡΤΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΛΑΓΟΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΑΘΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΪΤΜΕΡ ΕΔΜΟΝΔΟΣ
ΛΑΜΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΕΒΙΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΚΑΝΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΕΛΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΕΤΑΞΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΑΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΠΑΡΔΑΒΙΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΙΣΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΕΡΔΕΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΞΥΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΤΖΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝ.
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΝΤΟΛΕΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΣΠΥΡΟΣ
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΠΑΜΕΙΝ.
ΠΑΣΑΛΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΤΣΗΣ ΧΑΡΗΣ
ΠΑΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ
ΠΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΣΑΒΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΣΑΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΚΟΥΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΘΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΖΟΥΒΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΟΥΜΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΑΘΩΣ
ΦΙΡΦΙΛΙΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΦΟΥΝΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΑΡΑΤΣΑΡΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΨΩΜΑΣ ΗΛΙΑΣ

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 2019
ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΑΛΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΣΙΣΣΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

Eυρώ
30,00
150,00
50,00
50,00

☞

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

«Θάνατος ουδείς ουδενός ή μόνον εμφάσει, καθάπερ’ ουδέ γένεσις ουδενός ή μόνον εμφάσει. Το μεν
γαρ εξ ουσίας τραπέν εις φύσιν’ έδοξεν γένεσις, το δε
εκ φύσεως εις ουσίαν κατά ταύτα θάνατος. Ούτε γιγνομένου κατ’ αληθείαν τινός, ούτε φθειρομένου ποτέ, μόνον δε εμφανούς όντος αοράτου τε ύστερον του
μεν δια παχύτητα της ύλης, του δε δια λεπτότητα της
ουσίας, ούσης μεν αιεί της αυτής, κινήσει δε διαφερούσης και στάσει.
Τούτο γαρ που το ίδιον ανάγκη της μεταβολής ουκ
έξωθεν γενομένης πόθεν, αλλά του μεν όλου μεταβάλλοντος εις τα μέρη, των μερών δε εις το όλον τρεπομένων ενότητι του παντός».
«Θάνατος δεν υπάρχει για κανέναν, παρά μόνο φαινομενικά, ούτε γένεση υπάρχει για κανέναν, παρά μόνο φαινομενικά. Η τροπή της ουσίας σε φύση θεωρείται γένεση,
ενώ η τροπή της φύσεως σε ουσία κατά τα αυτά θεωρείται
θάνατος. Ούτε γεννιέται αληθινά κάτι ούτε φθείρεται ποτέ, μόνο τη μια γίνεται φανερό και ύστερα γίνεται αόρατο
και το μεν πρώτο συμβαίνει λόγω ταχύτητος της ύλης, το
δε δεύτερο λόγω λεπτότητος της ουσίας, η οποία είναι πάντα ίδια και απλώς διαφέρει κατά την κίνηση και την στάση. Διότι αυτό είναι αναγκαστικά το ίδιον της μεταβολής,
που δεν γίνεται από κάπου έξω, αλλά το μεν όλον μεταβάλλεται στα μέρη, τα δε μέρη στο όλον λόγω της ενότητος του παντός».
Επιστολή του Απολλώνιου του Τυανέα (15-98 μ.Χ.) προς
τον Ρωμαίο Διοικητή Βαλέριο, λίγο μετά το θάνατο του γιού του.
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ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ Α.ΑΚ.Ε., 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ 251ΓΝΑ

Τελετή μνήμης και τιμής υπέρ της Πολεμικής Αεροπορίας
και του προστάτη της Αρχάγγελου Μιχαήλ
ην εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Επιτελάρχης ΓΕΕΘΑ Απτχος (Ι) Ν.Δ. Χριστόπουλος, ο ΔΒ’ Κ/ΓΕΑ
Υπτχος (Ι) Θ. Λάγιος ως εκπρόσωπος Α/ΓΕΑ, ο Ταξχος (Ι) Γ.
Δημαντώνης ως εκπρόσωπος Α/ΓΕΕΘΑ, ο Υπδκτής ΣΙ Ταξχος (Ι) Γ. Κυριάκου, ο Δκτής Σ.Μ.Υ.Α. Ταξχος (Ι) Ζ. Γρίβας, ο
Δκτής 251 ΓΝΑ Ταξχος (ΥΙ) Α. Κοτσιράκης, ο Πρόεδρος
ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α. Υπτχος (Ι) ε.α. Δ. Λαζάρου, εκπρόσωποι Συλλόγων Αποστράτων, μέλη και φίλοι της Α.ΑΚ.Ε. με τις συζύγους τους και αντιπροσωπείες μαθητών Σ.Ι. και Σ.Μ.Υ.Α.
Χαιρετισμό απηύθυνε ο Υπτχος (Ε) ε.α. Παναγιώτης Παπαδάκης, Α’ Αντιπρόεδρος ΑΑΚΕ, εκ μέρους του Προέδρου της Α.ΑΚ.Ε. Απτχου (Ι) ε.α. Νικ. Νόκα, ο οποίος καλωσόρισε τους προσκεκλημένους, αναφερόμενος στη σημασία της εκδήλωσης προς τιμήν της Π.Α. και στην ομιλία του
Δρ Δρ Βασιλείου Γαϊτάνη, αφιερωμένης στους Αρχαγγέλους Μιχαήλ & Γαβριήλ και στις θυσίες των Αεροπόρων υπέρ της Πατρίδας και του Έθνους.
Η Α.ΑΚ.Ε. ευχαριστεί θερμά τον Διοικητή και το προσωπικό του 251ΓΝΑ για την παραχώρηση του Αμφιθεάτρου
και την αμέριστη βοήθειά τους στην υλοποίηση της Ημερίδας αυτής.

Τ

Αρχάγγελος Μιχαήλ:
Ο Προστάτης της
Πολεμικής Αεροπορίας,
στην «Αποκάλυψη Ιωάννη»
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ (12)
12-7 Καὶ ἐγένετο πόλεμος ἐν τῷ οὐρανῷ· ὁ Μιχαὴλ καὶ οἱ
ἄγγελοι αὐτοῦ τοῦ πολεμῆσαι μετὰ τοῦ δράκοντος· καὶ ὁ δράκων ἐπολέμησε καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ,
12-8 καὶ οὐκ ἴσχυσεν, οὐδὲ τόπος εὑρέθη αὐτῷ ἔτι ἐν τῷ
οὐρανῷ,
12-9 καὶ ἐβλήθη ὁ δράκων, ὁ ὄφις ὁ μέγας ὁ ἀρχαῖος, ὁ καλούμενος Διάβολος καὶ ὁ Σατανᾶς, ὁ πλανῶν τὴν οἰκουμένην
ὅλην, ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ μετ᾿ αὐτοῦ
ἐβλήθησαν,
12-10 καὶ ἤκουσα φωνὴν μεγάλην ἐν τῷ οὐρανῷ λέγουσαν·
ἄρτι ἐγένετο ἡ σωτηρία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ, ὅτι ἐβλήθη ὁ κατήγορος τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, ὁ κατηγορῶν αὐτῶν ἐνώπιον
τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἡμέρας καὶ νυκτός.

Ομιλία για την εορτή
των Ταξιαρχών Ελληνικής
Πολεμικής Αεροπορίας
Υπό Δρ Δρ Βασιλείου Γαϊτάνη
Καθηγητού Παν/μίου Αθηνών
Ιππότου Αυτοκρατορίας
Τραπεζούντος και Νίκαιας
Μετά την πρώτη, άχραντη δημιουργία του Θεού, η Ιστορία τής πονεμένης
πλάσης ξεκινάει και τελειώνει με Αγγέλους! Ξεκινάει, άρχεται βασανιστικά με
την πτώση τού Εωσφόρου και τελειώνει
δοξολογικά με τους Αγγέλους της Αποκαλύψεως!
Ίσως να μην υπάρχει άλλος χώρος και μαρτυρική πορεία
που να κρύβεται μία αναπαράσταση της διαδρομής της ανθρώπινης υπόστασης όσο αυτός ο χώρος της αγγελικής
διαδρομής!
Όλος ο εγωϊσμός και η λύτρωση της ανθρώπινης υπόστασης κρύβεται εδώ σε όλες τις αποκαλυπτικές του εκφάνσεις!
Μήπως δεν είναι ο εγωϊσμός του ανθρώπου μια συμβολική αναπαράσταση του Εγωϊσμού του Εωσφόρου, του πιο όμορφου αγγέλου που δεν ήθελε με την ομορφιά του να υμνεί τον Θεό παρά τον ναρκισιστικό εαυτό του;

Μήπως άραγε δεν είναι οι Άγγελοι της Αποκαλύψεως κατά βάθος η απεγνωσμένη αναζήτηση του ανθρώπου για την
αποκαλυπτική δόξα μετά τον αρχικό πόνο της παραδείσιας
πτώσης;
Σήμερα οι Ταξιάρχες μας δείχνουν ότι είναι συμβολικά και
αποκαλυπτικά η εγωϊστική, εωσφορική εποχή της σημερινής χυδαιότητας του πολιτισμού μας, είναι η ίδια η χαμερπής πτώση του ανθρώπου στην πλήρη ανιέρωση του εαυτού του.
Και έτσι, εγωϊσμός σήμερα δεν είναι τίποτα άλλο, σε μια
εκστατική θέαση, παρά ο «σκοτεινός άγγελος», ο αυτο-θεός του Εγώ, αυτού του εαυτού που θέλει να αποθεωθεί, να
υμνήσει το δικό του υπέρτατο Εγώ στην ύψιστη και αναρχική αυτοθέωσή του, και αυτή η άναρχη μεγένθυσή του, αυτή
η άναρχη μεγέθυνση της ουσιώδους κυτταρικής δομής της
ανθρώπινης υπόστασης, είναι η οντολογική καταστροφή
της θεϊκής αναγωγής της ύπαρξης, είναι αυτό που στην ιατρική αποκαλούμε καρκίνωμα!
Την ουσιώδη κυτταρική δομή της ύπαρξης που είναι η θεϊκότητα, εμείς την οδηγήσαμε, όπως ο εκπεσών άγγελος, σε
πτώση, τη μετατρέψαμε σε υπαρξιακό καρκίνωμα!
Αλλά έμειναν και οι εκλεκτοί άγγελοι, αυτούς που θα δοξάσουμε σήμερα εδώ, οι Ταξιάρχες, οι μεσολαβητές και μεταφορείς μιας Άχραντης Δόξας του θελήματος του Θεού,
όταν εμείς ανάξιοι όντας για το ανώτερο της θυσίας και τυφλωμένοι είτε από το ψέμμα της πολιτικής, είτε του άθλιου
ξεπεσμένου κόσμου, δεν ξέρουμε καν που να πάμε.
Όταν οι άνθρωποι ακολουθήσουν τον ξεπεσμένο άγγελο,
τον εωσφόρο άγγελο του Εγώ, η ζωή τους γίνεται καρκίνωμα, και φυσικά γίνεται και καρκίνωμα του έθνους τους.
Εμείς εμπνεόμενοι από τους ήρωες της ένδοξης Αεροπορίας και εκείνοι από τους Ταξιάρχες, περιμένουμε έναν Άγγελο να μας ευαγγελίσει έναν νέο ευαγγελισμό Δόξας και Ανώτερης Αξίας και να μας δείξει το δρόμο!
Ελπίζουμε τότε, σε ένα ταξιαρχικό, αγγελικό κάλεσμα,
ώστε να ευαγγελίσουμε την ύπαρξή μας και άρα από αυτό
το ουράνιο Αγγελικό κάλεσμα να ειπωθεί σε αυτήν την ύπαρξή μας που να πάει, ποιόν άχραντο δρόμο να ακολουθήσει, έναν δρόμο πιά από το θέλημα του Θεού και όχι από το
δικό της πενιχρό θέλημα!
Ο μεγάλος Γκαίτε έλεγε: «Προσευχή είναι το κάλεσμα
των Αγγέλων με ένα σφύριγμα»!
Και όταν καλέσουμε και εμείς με ένα τέτοιο κάλεσμα συγκλονισμού τους ουράνιους Ταξιάρχες, ίσως με ένα παρόμοιο σφύριγμα να ανταποκριθεί και σε εμάς μια ταξιαρχική
βοήθεια και να έρθει και για εμάς ο δικός μας ευαγγελισμός
της ύπαρξής μας και της βασανισμένης Πατρίδας μας.
Πώς όμως μπορούμε να περάσουμε μέσα από τα Αγγελικά Τάγματα, πώς μπορούμε να μετουσιώσουμε μέσα μας τη
δική τους ρομφαία υπεράσπισης τού Θεού σε μια υψίπετη ιδέα λύτρωσης;
Άραγε μπορεί αυτό να υπάρξει στην Τέχνη; Στην τέχνη
δεν μπορεί να υπάρξει ουσιώδης Ιερότητα πιά!
Ο μεγάλος Ευδοκιμώφ, βλέποντας την αναξιότητα της
Τέχνης να αναχθεί σε αγγελικό μεγαλείο και ταξιαρχική δόξα, έγραφε: «Η τέχνη δεν μπορεί να εκφράσει τίποτα μεγάλο. Πλάθει πλέον εκτρώματα, το πέρασμα της στη μεγάλη

ρομφαία αποκλείεται, διότι η πύλη αποφράσσεται από τον
άγγελο με την πύρινη ρομφαία».
Άραγε μπορεί να υπάρξει στην πολιτική; Ούτε η πολιτική,
ούτε οι ιδεολογίες μπορούν πια να εκφράσουν και να δοξολογήσουν την αγγελική δοξολογία του Ιερού!
Οι άγγελοι σαλπίζουν στην Αποκάλυψη, από την πτώση
των ιδεολογιών και φοβερές πληγές έρχονται, ιερουργικά
μηνύματα υπερτάτου βάθους και απόκρυφης συμβολικής υφής και ανώτερων νοημάτων, που δεν μπορούν να ερμηνεύονται με ψεύτικες θεολογίες.
Βλέπουμε όμως, σε αυτές τις πληγές, με κρυστάλλινη καθαρότητα μια αναπαράσταση της καταστροφικής τεχνολογίας, της ανιέρωσης της πλάσης που η χυδαιότητα της αποθεωτικής επιστήμης εξέφρασε, αυτή που εκφράζεται με τις
φιάλες της Αποκαλύψεως που οι άγγελοι εκχέουν!
Το υπέρλαμπρο φως του αρχαγγελικού ενδήματος χάθηκε πιά και οι άνθρωποι χωρίς ιερά και όσια, περιτριγυρίζουν
σκοτεινιασμένοι και πνευματικά ρακένδυτοι στους δρόμους
της χρησιμοθηρίας και της αποστεωμένης οικονομίας, μέχρι κάποια στιγμή να αισθανθούν, όπως στην παραβολή, τα
ξυλοκέρατα της ασωτείας τους!
Αριστερά και δεξιά του ιερού βήματος, οι Αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ ακόμα φράζουν τις πύλες, και εμείς
σπρώχνουμε να μπούμε και νομίζουμε πως μπαίνουμε, αλλά
εάν μπούμε χωρίς συντριβή δεν γνωρίζουμε ποια ρομφαία ίσως μας περιμένει.
Διότι τον δρόμο αυτό, τον δρόμο της μαρτυρίας της αγιότητας και της θυσίας για την πατρίδα και το έθνος, δεν
τον διατρέχει κανείς με ρόμπα δωματίου, παρά με ιερατικά άμφια ενός δρόμου θυσίας και μεγαλείου που η ένδοξη Αεροπορία μας επιτελεί!
Αυτά τα ιερατικά άμφια φορούν ως διάσημα οι πιλότοι
του ένδοξου αεροπορικού σώματος και με αυτά εισέρχονται ως μάρτυρες σε ουράνια ύψη κάνοντας τη θυσία
τους θυμίαμα που ανέρχεται με αυτά, με αυτή τη Σμηναρχία ενός Αγίου Δισκοπότηρου σε άλλα ύψη, σε μια άλλη
ουράνια, Αρχαγγελική Ταξιαρχία, η οποία εκλιπαρεί
μπροστά στο Θρόνο του Υψίστου για τη σωτηρία μας και
τη σωτηρία του βασανισμένου έθνους μας!
Από τη θυσία των πιλότων της ηρωικής Αεροπορίας οι
πληγές και οι φιάλες της Αποκαλύψεως δεν υπάρχουν
πια, οι Άγγελοι δεν είναι πια εκφραστές του ζοφερού μηνύματος του θανάτου και της ρομφαίας, αλλά μάλλον λαμπεροί εκφραστές του ζωντανού στέφανου των μαρτύρων και ηρώων!
Η μοναδική μας ελπίδα, τότε, μέσα σε αυτή τη ζοφερή
πραγματικότητα είναι ότι οι μάρτυρες Αεροπόροι της πονεμένης Πατρίδος μας ακουμπούν με τα φτερά της ΑΧΡΑΝΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ τους αυτό το ανείπωτο σφύριγμα προσευχής που έλεγε ο Γκαίτε, το μεταφέρουν ως θυμίαμα
δοξολογικά μπροστά στο Θρόνο του Υψίστου!
Και τότε οι ταξιαρχίες των ουράνιων αγγέλων έρχονται
και δαφνοστεφανώνουν, ακουμπούν απαλά με τα ταξιαρχικά φτερά τους τα φτερά της ένδοξης Αεροπορίας μας
σταλμένοι από Εκείνον και μαζί με τους ηρωϊκούς Αεροπόρους που θυσιάστηκαν βλέπουμε μαζί τους αποκαλυπτικά το νέο ουρανό και τη νέα γη!
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Προβολή Ηχοράματος
Σαράντου Σακελλάκου
«Η Αποκάλυψη του Ιωάννη»
Σε μεταγραφή
του Γιώργου Σεφέρη
και απόδοση
του Χρήστου Γιαννιώτη
Ηχόραμα, όπου ο λόγος του Ιωάννη
του Θεολόγου γίνεται εικόνα μέσα από τον πλούτο της Βυζαντινής Αγιογραφίας (Πάτμου, Αγίου Όρους, Αγίας
Σοφίας) και του ελληνικού τοπίου,
στον ουρανό και στο χώρο. Το λόγο αποδίδει η εξαίσια φωνή του Χρήστου Γιαννιώτη (της Πειραματικής Πολυφωνικής
Βυζαντινής Χορωδίας).
★★★
Για τη δημιουργία αυτή εργάστηκα με ακρίβεια και συνέπεια, πάνω στη σοφή βάση που έθεσε ο Γιώργος Σεφέρης
στο προλόγισμα, της μεταγραφής της «Αποκάλυψης».
«... Δεν γύρεψα ν’ αποσαφηνίσω την Αποκάλυψη, πράγμα που έκαναν άνθρωποι εγκυρότεροι από εμένα. Αλλά, με
τη γνώση, τις ικανότητες και την προσήλωση που αξιώθηκα
να έχω, θέλησα να μεταγράψω το παλαιό κείμενο στη σημερινή λαλιά μας. Δε ζήτησα να αναλύσω ή να διαλύσω την
έκφρασή του. Απεναντίας ήμουν ευτυχής όταν μπορούσα
να κρατήσω την τραχύτητά του, θα έλεγα, και το συνεπαρμό που του δίνει η Θεϊκή εμπνοή. Η «Αποκάλυψη» δεν είναι
κείμενο ενός καιρού και μιας γενεάς ανθρώπων, αλλά όλων
των καιρών και όλων των γενεών» (Γιώργος Σεφέρης).
Πάνω σε αυτή τη βάση δούλεψα και εγώ, το οπτικοακουστικό έργο μου, το οποίο εμπεριέχει όλα τα σύμβολα της
Ορθοδοξίας και μάλιστα στην εξαιρετική μεταγραφή του
Γιώργου Σεφέρη. Επιθυμία μου είναι, το κείμενο της «Αποκάλυψης», να γίνει ευρύτερα γνωστό.

Το έργο αυτό παρουσιάστηκε τον Μάρτιο του 2017 στο
αμφιθέατρο της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ και έτυχε ευμενούς αποδοχής.
Η κριτική του έργου μου από επαΐοντες όπως, του Δρ Θεολογίας κ. Λιάμη Ηλία, Προέδρου της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας
της Ελλάδος και του Δρ Γαϊτάνη Βασιλείου, Καθηγητή του
ΕΚΠΑ, είναι θετική και απαντά στα εύλογα ερωτήματα που
γεννιούνται, για την ποιότητα και τη σοβαρότητα της δημιουργίας μου, πάνω στο ιδιαίτερο αυτό κείμενο της Χριστιανοσύνης, που έχω την τιμή να παρουσιάσω στην ετήσια αυτή
εκδήλωση προς Τιμήν της Πολεμικής Αεροπορίας και εορτής του Προστάτη της Αρχαγγέλου Μιχαήλ.
Η δημιουργία μου βασίζεται μόνο σε Ιστορικές Αγιογραφίες, στο ελληνικό φως και τους ουρανούς της χώρας μας,
καθώς και στην επεξεργασία όλων των δεδομένων που συνθέτουν το έργο, σε προγράμματα hi-tech, δίδοντας στο κοινό το μήνυμα της «Αποκάλυψης του Θεού» που το έδωσε
στον Ιησού Χριστό και το εσήμανε, στέλνοντας τον άγγελό
Του, στον δούλο Του Ιωάννη, για να φθάσει το μήνυμα σε εμάς.
ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΚΟΣ
Εικαστικός Φωτογράφος
★★★
ο Ηχόραμα «Η Αποκάλυψη του Ιωάννη» είναι δημιουργία υψηλού επιπέδου με σεβασμό στη θρησκευτική μας
παράδοση. Ο λόγος του Ιωάννη συναντάται διαρκώς με τη
Βυζαντινή εικόνα, η οποία ζωντανεύει και κινείται μέσα από
το πρόγραμμα της σύγχρονης τεχνολογίας. Αναπαριστά εξαιρετικά, τους ουράνιους πνευματικούς συμβολισμούς της
Αποκάλυψης. Τα άυλα και εννοούμενα βλέπονται.
Το εξαίσιο και μοναδικό προφητικό κείμενο του Ιωάννη
μέσα από το Ηχόραμα του εικαστικού φωτογράφου Σαράντου Σακελλάκου, φθάνει σε εκείνο το υψηλό σημείο ώστε
ο θεατής του να καταλάβει πλήρως το λόγο του Ιωάννη
στην Αποκάλυψη. Γίνονται αντιληπτά τα αόρατα έργα του
Θεού δια των ορατών δημιουργημάτων Του από κτίσεως κόσμου και το διαχρονικό μέγα Πάθος και μήνυμα ελπίδας της
Ανθρωπότητας για τη Σωτηρία της.

Τ

Αεροπορική Ακαδημία Ελλάδος

Τοποστρατηγική και Χρονοστρατηγική Ιστορία
Οι ιστορικοί μελετούν την ιστορία του παρελθόντος και οι στρατηγιστές την ιστορία του μέλλοντος. Η πρώτη είναι στατική και η δεύτερη δυναμική εκ φύσης, γι’
αυτόν τον λόγο χρειάζεται περισσότερα τεχνικά εργαλεία για τη μελέτη των γεγονότων που θα παίξουν ένα καθοριστικό ρόλο. Δύο από αυτά τα εργαλεία είναι η
Τοποστρατηγική για τις σχέσεις που ξεπερνούν τις επαφές της γεωστρατηγικής και η Χρονοστρατηγική για τους δεσμούς που είναι διαχρονικές σχέσεις.
Η πρώτη επιτρέπει συνδέσεις μεταξύ μακρινών δεδομένων και η δεύτερη διασύνδεση μεταξύ γεγονότων άλλων εποχών που τελικά επηρεάζουν μέσω στρατηγικού μείγματος συμπεριφορές του μέλλοντος.
Με αυτόν τον τρόπο το δίκτυο των γεγονότων εξετάζεται ως μια ανοιχτή δομή, όπου λειτουργούν οι δυναμικές των ιδιομορφιών και οι έλξεις των ανωμαλιών. Οι
πρώτες προκαλούν τοποστρατηγικές αλλαγές φάσης και οι δεύτερες χρονοστρατηγικές αλλαγές κύκλου. Ο συνδυασμός των δύο εργαλείων προσφέρει μια ερμηνευτική του παρελθόντος ακόμα κι όταν αυτό είναι βαθύ αλλά και προτάσεις για το μέλλον, διότι η μονάδα ανάλυσης είναι ο αιώνας και η ομάδα σύνθεσης είναι χαμαιλεοντική. Αυτά τα εργαλεία αλληλοεπιδρούν με τη βαθύτητα και την πολυκυκλικότητα, για να αποφευχθούν τα λάθη της εικόνας αφού η ουσία είναι το έργο.
ΝΙΚΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ

Απονομή ηθικών αμοιβών από τον ΥΕΘΑ Πάνο Καμμένο
σε στελέχη της Π.Α. και του Στρατού Ξηράς
Ο ΥΕΘΑ Πάνος Καμμένος, συνοδευόμενος από τον Α/ΓΕΕΘΑ Νχο Ευάγγελο Αποστολάκη ΠΝ, τον Α/ΓΕΣ Αντγο Αλκιβιάδη Στεφανή, τον Α/ΓΕΝ Ανχο Νικόλαο Τσούνη ΠΝ και τον Α/ΓΕΑ Απτχο (Ι) Χρήστο Χριστοδούλου, απένειμε ηθικές αμοιβές σε στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας και του Στρατού Ξηράς. Στην τελετή απονομής παρέστη και η Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά.
Οι ηθικές αμοιβές που απονεμήθηκαν είναι οι εξής:
― Έπαινος στον Σγό (Ι) Κοσμά Χάλαρη, διότι με την εξαιρετική του απόδοση και διάκρισή του ως «Best Warrior», κατά τη συμμετοχή του στο «Tactical Leadership Program 2018» στην Ισπανία, ανέδειξε το άριστο επίπεδο εκπαίδευσης
και επαγγελματικής κατάρτισης που διακρίνει το προσωπικό της Π.Α.
― Εύφημη μνεία στον Ασμχο (Ι) Βασίλειο Τσαντήλα, στον Σγό (Ι) Σπυρίδωνα Καρέλη, στον Σγό (Ι) Σπυρίδωνα Βαλσάμη, στον Σγό (Ι) Δημήτριο Τσούμπεκα και στον Υσγό (ΜΑ) Νικόλαο Τσιγκρό, διότι με την εξαιρετική τους απόδοση,
κατά τη συμμετοχή τους στο «Tactical Leadership Program 2018» στην Ισπανία, ανέδειξαν το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και επαγγελματισμού του προσωπικού της Π.Α.
― Έπαινος στην ΕΠΟΠ Λοχία (ΥΓ) Μαρία - Ευφροσύνη Φιλακούρη, διότι με την πράξη της να παραδώσει στις αρχές
απολεσθέν υψηλό χρηματικό ποσό απέδειξε το υψηλό φρόνημα, ήθος, αίσθημα χρέους και καθήκοντος του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

Βράβευση Τακτικού
Μέλους της ΑΑΚΕ
Σε ειδική τελετή που έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού, στο Βοτανικό,
στις 22.11.2018, ο Σμχος (Ι) Αθανάσιος Μπινιάρης,
Υποδιοικητής του Πεδίου Βολής Κρήτης και Τακτικό
Μέλος της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος, τιμήθηκε με το Β’ Βραβείο Φωτογραφίας στον ετήσιο Διαγωνισμό
Φωτογραφιών του
Πολεμικού
Ναυτικού.
Η ΑΑΚΕ
τον συγχαίρει θερμά
για την υψηλή διάκριση!

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΙΔΕΑ
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Η θεωρία του πολέμου στην Δ.Μ. σε ειρήνη & πόλεμο, με έμφαση
στις αρχές των τριβών, σε συνδυασμό με τις υβριδικές απειλές.
Απαιτούμενες αλλαγές
Η Διοικητική Μέριμνα Σήμερα - Απειλές,
Προκλήσεις, Στρατηγική
Δρ Γ. ΓΕΡΟΥΛΗΣ Απτχος (Ι) ε.α.

Εισαγωγή
Διαχρονικά η Διοικητική Μέριμνα (Δ.Μ.) στις εκάστοτε πολεμικές συρράξεις διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο αποτέλεσμα της κάθε αναμέτρησης, με αυξομειούμενη σημασία, ανάλογη αφενός της διάρκειας, του μεγέθους και της έκτασης και αφετέρου της εφαρμοζόμενης στρατηγικής εκ μέρους των αντιπάλων μερών στο συγκεκριμένο Θέατρο Επιχειρήσεων. (Θ.Ε.)
Ειδοποιά στοιχεία στην αξιολόγηση του μεγέθους της συμβολής της εκάστοτε παρεχόμενης Δ.Μ. στην διαμόρφωση του επιχειρησιακού αποτελέσματος είναι η σχέση της με τον μαχητή,
το πολεμικό υλικό και την τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε. Τεχνολογία και υλικό με τη σειρά τους διαμορφώνουν την τακτική
στο πεδίο της μάχης και κατ’ επέκταση της συνολικής στρατηγικής σε μία αναμέτρηση. Κλασικό παράδειγμα σχέσεων της εφαρμοζόμενης στρατηγικής και τακτικής που επηρεάζονται από
το υλικό πολέμου είναι η ιστορία της Βίβλου με την αναμέτρηση
μεταξύ του ισχυρού Γολιάθ με τον αδύναμο νεαρό Δαυίδ.
Θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως υβριδική στρατηγική, αφού η ανάλυση των ικανοτήτων
των αντιπάλων δυνάμεων στη συγκεκριμένη περίοδο από τον Δαυίδ, τον οδήγησε στην επιλογή μίας τακτικής «Stand – Off» αναμέτρησης και προσβολής εξ αποστάσεως, με απρόσμενο από τον αντίπαλο οπλικό σύστημα, τη σφενδόνη. Η τακτική αυτή και το είδος του χρησιμοποιηθέντος όπλου, όπως και παρόμοιων, όπως το υγρό πυρ κλπ, θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως ασύμετρες απειλές, υβριδικές τακτικές, ή στρατηγικές ασύμμετρης άμυνας.

Κύριο Μέρος
Η Δ.Μ. σήμερα, με δεδομένη τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, αποκτά ιδιαίτερα ευαίσθητο χαρακτήρα στην οργάνωση και λειτουργία των Ε.Δ μιας χώρας. Είναι ο τομέας που υποχρεωτικά οφείλει να ενσωματώνει όλες τις καινοτομίες της εποχής, να παρακολουθεί τις
τάσεις και τις εξελίξεις στο χώρο τόσο της αμυντικής τεχνολογίας, όσο και στο χώρο των λοιπών επιστημών, διότι στην ουσία οφείλει να προσφέρει τις κάλλιστες υπηρεσίες, οργανωτικής και εκτελεστικής υφής στα στελέχη, στους απλούς χρήστες της πρώτης γραμμής και
των μετόπισθεν και φυσικά στο υλικό, τα συστήματα, την υποστήριξη, τον εκσυγχρονισμό και
την αντικατάσταση αυτών έγκαιρα, αποτελεσματικά και με το λιγότερο δυνατό κόστος.
Αυτό προϋποθέτει κατ’ αρχάς γνώση και εμπειρία των εμπλεκομένων με την Δ.Μ. Επίσης
απαιτεί επαγγελματική και επιστημονική ικανότητα εκμετάλλευσης όλων των παραγόντων
που συντελούν στην νικηφόρα διεξαγωγή μιας πολεμικής αναμέτρησης.
Με λίγα λόγια, ο ρόλος της Δ.Μ προσδιορίζεται αρχικά στην Αμυντική σχεδίαση της χώρας και όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα έχει χαρακτηριστικά και αξιολογήσιμη τιμή, καθοριστική για το συνολικό αποτέλεσμα.

Οι απαιτήσεις κυρίως σε περιόδους ειρήνης (εκπαίδευση - ετοιμότητες - συμαχικές υποχρεώσεις - εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια - αποτρεπτική ισχύς) προσδιορίζουν την απαιτούμενη Εθνική αμυντική ισχύ σε έμψυχο και άψυχο υλικό, καθώς και τις εφεδρείες, τα αποθέματα και την απαιτούμενη Δ.Μ
σε κρίση ή πόλεμο. Η ισχύς αυτή
σε σχέση με την αντίστοιχη του εν
δυνάμει αντιπάλου θα πρέπει να
παραμένει σταθερά αμετάβλητη ή
αυξανόμενη. Ο φορέας που τη
συντηρεί είναι βασικά η Δ.Μ, μέσω της ακολουθούμενης στρατηγικής που με τη σειρά της επιλέγει τακτικές και τεχνολογίες. Στο
σημείο αυτό εμφανίζεται και ο υβριδικός παράγοντας με διάφορες μορφές (απειλής - στρατηγικής - τακτικής - συνδυασμού όλων - αιφνιδιασμού κ.λπ.).
Επισημαίνεται ότι στην εφαρμοζόμενη ή σχεδιαζόμενη στρα-

τηγική, δύο είναι τα κύρια σημεία που καθορίζουν το μέγεθος και την ποιότητα της Δ.Μ.
Πρώτο το είδος της αμυντικής πολιτικής (αμυντική ή επιθετική) και δεύτερο το αποδεκτό ρίσκο R* αποτελεσματικής αποτρεπτικής ισχύος, το οποίο καθηλώνει τον αντίπαλο.
O στόχος της εκάστοτε σχεδιαζόμενης στρατηγικής «S» για την περίπτωση της Ελλάδος
όπoυ ασκεί αμυντική πολιτική (Ρ=1-Re) οφείλει να είναι τέτοιος, ώστε ο λόγος ισχύος των
δύο αντιπάλων να είναι μεγαλύτερος ή ίσος από το αναμενόμενο ρίσκο που δύναται να αναλάβει ο αντίπαλος «R*e» και να προβεί σε επίθεση.
Φυσικά όπως φαίνεται και στο σχήμα η στρατηγική έναντι συγκεκριμένου αντιπάλου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και λαμβάνει επίσης υπόψιν τις αντίστοιχες παραμέτρους πολλαπλών πεδίων επηρεασμού του αποτελέσματος.
Η στρατιωτική επίδραση στην
επίτευξη του γενικού στόχου που
προσδιορίζει τους επιχειρησιακούς ΑΝΣΚ, μπορεί να επιτευχθεί
με ποικίλους τρόπους και μεθόδους. Ήτοι επιλέγοντας τη σύλληψη επιλεγμένων ανθρώπινων
στόχων, τη φθορά καίριων εγκαταστάσεων και υποδομών, τη διακοπή συγκεκριμένων λειτουργιών
του κρατικού μηχανισμού ή των
Ε.Δ. ή μονάδων αυτών ή την πλήρη καταστροφή, την υποβάθμιση
αυτών.
Επίσης, μπορεί να επιτευχθεί
και η εξουδετέρωση του στόχου
ή και η εκμετάλλευση αυτού για
φίλιο όφελος, ανάλογα με τη σχεδίαση. Συμπερασματικά, η καταστροφή ενός στρατιωτικού στόχου ή η παράλυση αυτού για
συγκεκριμένο χρόνο, είναι θέματα του καθορίζονται από τη στρατηγική που επιλέγεται και
βασίζονται στην υφιστάμενη ικανότητα και φυσικά στην υποσήριξη αυτής από την κρατούσα Δ.Μ. Από την μελέτη των ανωτέρω είναι ξεκάθαρο ότι η υιοθέτηση μιας υβριδικής νέας
τεχνολογίας, μιας άγνωστης τακτικής ή απειλής, σε συνδυασμό με την εφαρμογή έξυπνου
στρατηγικού σχεδίου που υποστηρίζει την αξιοποίηση καινοτόμων δράσεων, ιδεών, τεχνικών και πρακτικών που δεν περιορίζονται αποκλειστικά στις παραδοσιακές, στρατιωτικού
τύπου, ενέργειες και μέσα, αλλάζει δραστικά όλες τις παραπάνω παραμέτρους και φυσικά
και την Δ.Μ είτε θετικά ή αρνητικά, ανάλογα.
Με τον όρο κρατούσα Δ.Μ θεωρούμε την ικανότητα υποστήριξης όλων των δράσεων σε
ένα σύγχρονο Θ.Ε.
Εκ των ανωτέρω συνεπάγεται ότι για την αντιμετώπιση μιας απειλής και ειδικά μιας υβριδικής θα πρέπει να ισχύει Fe/hT > 1 όπου: Fe = αποτελεσματικότητα φιλίων δυνάμεων και
hT = η αποτελεσματικότητα της υβριδικής απειλής.
Γενικότερα σε μία πολεμική αναμέτρηση το επιχειρησιακό αποτέλεσμα «R» είναι ίσο με το λόγο του γινομένου της ποσότητας
«Q», της ποιότητας «q» της αποτελεσματικότητας «e» και της ανταπόκρισης των μέσων στο δεδομένο «Θ.Ε» των αντιπάλων F &
E.
H τελική τιμή του λόγου των αναμετρουμένων αντιπάλων προσδιορίζεται από το συντελεστή της
Δ.Μ, η οποία συνυπάρχει σε όλα
τα στάδια της αναμέτρησης και
καθορίζει τις τελικές τιμές (πεδίου) της μαθηματικής σχέσης.
Ειδικότερα η διαθεσιμότητα
και η επάρκεια υλικού και μέσων
καθορίζουν τη διαθέσιμη στη μάχη ποσότητα αυτών. Η υποστηριξιμότητα, η αξιοπιστία, η εναλλακτικότητα και η σταθερότητα
στην απόδοση των συστημάτων
και την αποτελεσματικότητα υλικού και μέσων διαμορφώνουν την
τελική ποιοτική τιμή της αναμετρούμενης δύναμης. Η τελική τιμή της αποτελεσματικότητας
καταδεικνύει την απόδοση έναντι συγκεκριμένης απαίτησης - ζητούμενου αποτελέσματος
και επηρεάζεται κυρίως από την τεχνολογία, την εκπαίδευση, τις καιρικές συνθήκες, τις
συνθήκες φωτισμού και φυσικά τον τρόπο χρήσης, (μέθοδος - τακτική έναντι των αντιπάλων). Τέλος το θέατρο επιχειρήσεων και η υποστήριξη που έχει ο μαχόμενος σε αυτό (εφεδρίες - τεχνική υποστήριξη στο πεδίο, ειδικός εξοπλισμός - επανεξυπηρέτηση, ανεφοδιασμός, καταλληλότητα όπλων, πυρομαχικών εξάρτησης και βοηθημάτων μάχης, - πληροφοριών και εν γένει C4I), είναι απόλυτα εξαρτημένο από την παρεχόμενη Δ.Μ.
Κλειδιά στην ποιότητα της Δ.Μ είναι οι αρχές σχεδίασής της, με έμφαση στην διαλειτουργικότητα των μέσων, στην ομοιοτυπία, στην εναλλαξιμότητα, στη συντηρισιμότητα εντός
της χώρας, στα επίπεδα συντήρησης και στη διασπορά των logistic units, και φυσικά στις εν
γένει τιμές MTBF & MTTR. Δηλαδή στη μέση συχνότητα παρουσίασης βλαβών των οπλικών
συστημάτων, η οποία έχει σχεδιαστικά προβλεφθεί, (ανάλογες ποσότητες spares - κατανομή σύμφωνα με το σχέδιο δράσης), ώστε οι απαιτούμενες ποσότητες στην περίοδο των επιχειρήσεων να μην μειώνονται αφενός και αφετέρου με δεδομένες τις τιμές του χρόνου αποκατάστασης των βλαβών να χρησιμοποιούνται οι ανάλογες εφεδρίες - εναλλακτικά μέσα.
Όλα τα ανωτέρω επηρεάζονται αν εφαρμοσθούν υβριδικές στρατηγικές ή χρησιμοποιηθούν υβριδικές απειλές, οι οποίες αφενός δεν αναμαίνονται από τον αντίπαλο και αφετέρου
χρησιμοποιούμενες από τις φίλιες δυνάμεις μειώνουν δραστικά όχι μόνο τις απαιτήσεις Δ.Μ
και εν γένει το αμυντικό κόστος της επιχείρησης, αλλά το χρόνο της με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε έμψυχο και άψυχο υλικό. Τότε η πιθανότητα επιτυχίας δίδεται από την παρακάτω μαθηματική σχέση:
P* = (1 - Re) X Ad
P* = increased Probability of success
Re = Probability of enemy to repeal a friendly attack
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O παράγων Αd = Force multiplier factor driven by the use of non-conventional weapons.
Καθοριστικός παράγων στο δείκτη ημερησίων απωλειών είναι λογικά ο συντελεστής έκπληξης «Su» στοιχείο που κατά κόρον εκμεταλλεύονται οι ειδικές επιχειρήσεις. Αυτός όμως
ο συντελεστής, όπως παρουσιάζεται στην παρακάτω απεικονιζόμενη μαθηματική σχέση
του «Attrition rate», που στην ουσία διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα, είναι ο sophisticate
index «Sf», ο οποίος εμπεριέχει και τον υβριδικό δείκτη:

Εδώ ο υβριδικός δείκτης αναφαίρεται όχι μόνο σε μέσα και τεχνολογία αλλά στην τακτική
και τη στρατηγική γενικότερα που εμφανίζεται στο πεδίο της μάχης.
Η μαθηματική σχέση που υπολογίζει την ισχύ μίας αντιπαρατιθέμενης στο πεδίο της μάχης στρατιωτικής δύναμης είναι η παρακάτω:

Στη σχέση αυτή ξεκάθαρα οι παράγοντες «V» και «CEV» δείχνουν τη σπουδαιότητα του
υβριδικού στοιχείου στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος.

Επίλογος
Ολοκληρώνοντας την αναφορά στη σύγχρονη μορφή της Δ.Μ στις στρατιωτικές εφαρμογές και τη σχέση της με την τεχνολογία και τις υβριδικές απειλές και στρατηγικές διαπιστώνουμε δύο κύριες προκλήσεις που καλείται να καλύψει:
α) H υποχρεωτικά υιοθετούμενη αρχή της αμυντικής τεχνολογίας και η mil-specs αρχή
προμήθειας αμυντικού υλικού υποχωρούν σημαντικά μπροστά στη ραγδαία ανάπτυξη της
εν γένει μη στρατιωτικής τεχνολογίας που όλο και περισσότερο εμφανίζεται στα νέα αμυντικά συστήματα. Υπάρχει εμφανής αδυναμία παρακολούθησης της μη αμιγώς αμυντικής
τεχνολογίας σε όλα τα επίπεδα από τις ΕΔ λόγω των μεγάλων σχετικά κύκλων ζωής του αμυντικού υλικού, των απαιτουμένων ακριβών αναβαθμίσεων στο μεσοδιάστημα για να διατηρείται η επιχειρησιακή του αποτελεσματικότητα έναντι νεοτέρων συστημάτων και φυσικά
λόγω περιορισμένης γνώσης των δυνατοτήτων αξιοποίησης της μη στρατιωτικής τεχνολογίας στη διαμόρφωση υβριδικών απειλών με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την απαιτούμενη διαρκή ετοιμότητα των ΕΔ να τις αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά. Κλασική περίπτωση η απαιτούμενη αναβάθμιση των ελληνικών F-16 για αντιμετώπιση του τουρκικών F35, (κλασική περίπτωση αναγκαίας αναβάθμισης με πολύ εξελιγμένη επέμβαση του φορέα
της ΔΜ για αύξηση του efficiency του οπλικού συστήματος και ταυτόγχρονα εξασφάλιση
συμβατότητας, αποτελεσματικότητας, αξιοπιστίας, διαλειτουργικότητας με πρώην και νυν
και μελλοντικά συστήματα κ.λπ).
Μία υβριδική εναλλακτική λύση ενδεχομένως να ήταν η αξιοποίηση και εφαρμογή άλλης
μεθόδου αντιμετώπισης της συγκεκριμένης πλατφόρμας με Ηλεκτρομαγνητικό Παλμό ή
βλήμα που δύναται να το εντοπίσει και να το καταρρίψει από μεγαλύτερη απόσταση από
αυτή που χρησιμοποιεί το F-35 το AMRAAM, (Βλήμα αέρος - αέρος ραντάρ).
β) Η αντιμετώπιση με αποτελεσματικότητα νέων απειλών υβριδικής υφής απαιτούν τεράστιες προσπάθειες και δομές επιστημονικής, τεχνολογικής και όχι μόνο υποστήριξης
που συνθέτουν ένα πολύπλοκο μηχανισμό ετοιμότητας, έγκαιρου εντοπισμού και αντίδρασης, δράσης και εξουδετέρωσης ή υποβάθμισης της απειλής. Παράλληλα η ανάγκη
υιοθέτησης μέσων και τακτικών υβριδικής μορφής είναι επιτακτική λόγω της ικανότητας
δράσης των ως «πολλαπλασιαστές ισχύος» και επίτευξης ισοδύναμου τετελεσμένου αποτελέσματος ή και μεγαλύτερου με χαμηλότερο σχετικά κόστος και πολύ μικρότερες ανάγκες Δ.Μ.
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Κλασικό παράδειγμα της σύγχρονης μορφής των επιχειρήσεων Δ.Μ είναι και αυτός των
e-logistics και των «counter e-logistics operations» που σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να σχεδιασθούν και να αρχίσουν να υλοποιούνται όχι μόνο για αμυντικούς αλλά και για επιθετικούς σκοπούς.
Στο παράδειγμα της
φωτογραφίας απεικονίζεται παραστατικά η ανάλυση - σχεδίαση και εφαρμογή
μιας επιχείρησης Δ.Μ επιθετικής
μορφής όπου
στοχοποιείται
ένα συγκεκριμένο ελικόπτερο ως απειλή. Συμβατικά η αντιμετώπισή της
(κατστροφή,
εξουδετέρωση, καθήλωση, μείωση αποτελεσματικότητας κλπ ως προανεφέρθησαν) γίνεται
με τα γνωστά μέσα συμβατικής σρατιωτικής τεχνικής.
Εναλλακτικά όμως η εξουδετέρωση - καθήλωση ή και πρόκληση πτώσης από μηχανική
βλάβη, δύναται να γίνει με σύγχρονο (ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ - ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ). Δηλαδή με τον
εντοπισμό (στην περίοδο της ειρήνης ή της κρίσεως), ενός ασήμαντου πολύ φθηνού αλλά
λίαν εξειδικευμένου κρίσιμου υλικού, απαραίτητου για τη συντήρηση του συγκεκριμένου
συστήματος. Δηλαδή εννοούμε τον κοχλία του πτερυγίου της έλικας, η οποία δύναται με
συγκεκριμένες τεχνικές να αποτελέσει είδος προς εξαφάνιση από την αγορά, με διάφορους
τρόπους για λίγο καιρό, (μαζική αγορά των αποθεμάτων και διάθεση στην αγορά παρόμοιου υλικού σε δεύτερο χρόνο) και διάθεση προβληματικού στη συνέχεια. Άλλη μέθοδος η αλλοίωση των στοιχείων παρακολούθησης - αποθήκευσης και προώθηση του προβληματικού
με διαφορετικές προδιαγραφές, που η τοποθέτησή του θα προκαλέσει ατύχημα ή καθήλωση για δεδομένο χρόνο. Επομένως η υιοθέτηση νέων στρατηγικών υβριδικής μορφής σε λίγο καιρό και ειδικότερα με τη συνεχώς αυξανόμενη στρατιωτική ισχύ της Τουρκίας θα αποτελέσει μονόδρομο για τη χώρα μας.
Μονόδρομο με συγκεκριμένες όμως προδιαγραφές υψηλής αποτελεσματικότητας, ικανής διαχρονικής αποτρεπτικής ισχύος, απορροφίσιμου κόστους από την ελληνική οικονομία, και ικανής Δ.Μ στρατηγικής ώστε να εξασφαλίζει αμείωτη διαχρονικά τη σχεδιασθείσα αμυντική ισχύ, σε συνδυασμό με τη γενικότερη πολιτικοστρατιωτική εθνική
στρατηγική διατήρησης ή και αύξησης της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας στην περιοχή.
Ενδεικτικό παράδειγμα που αποδεικνύει τη δυνατότητα εμπλοκής της νέας τεχνολογίας με την προχωρημένη
τακτική σκέψη στη διαμόρφωση μεθόδων που δεν αντιμετωπίζονται μέχρι στιγμής σε τακτικό επίπεδο, είναι η απεικονιζόμενη παραπάτω μέθοδος μεταφοράς - προώθησης
κρίσιμου υλικού σε διάφορα σημεία, π.χ. νησί ή σε απρόσιτα σημεία κ.λπ. με τη χρήση drones. Η ενδεχόμενη υιοθέτηση της λύσης αφενός θα μειώσει το φόρτο του μεταφορικού τομέα, θα μειώσει τις απαιτήσεις μεγάλης σε ποσότητα και σημεία διασποράς υλικού, θα απελευθερώσει
προσωπικό, χώρους και θα μειώσει και άλλες δουλειές φύλαξης - συντήρησης κτιρίων
κ.λπ.
Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι με τη στρατηγική του Δαυίδ και την αποφασιστικότητα και την εξυπνάδα του Μ. Αλεξάνδρου θα πρέπει να πορευθούμε για να
αποδείξουμε για μία ακόμα φορά ότι «Ουκ εν τω πολλώ το Εύ».

1. Ρεαλιστική εκτίμηση των δεδομένων
2. Εφαρμογή υβριδικής στρατηγικής
3. Εκτίμηση - κοστολόγηση - προσαρμογή στο αποτρεπτικό
αμυντικό δόγμα
4. Εφαρμογή - βελτίωση - προβολή αποτρεπτικής ικανότητας
Σήμερα με την εμφάνιση των υβριδικών εφαρμογών θα μπορούσαμε άνετα να πούμε,
αν φυσικά υιοθετήσουμε αυτή τη στρατηγική ότι: «Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΘΕΛΕΙ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΟΧΙ
ΚΟΠΟ».

Εορτασμός του προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας

Την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Ικάρων, στην Α.Β. Δεκέλειας, ο επίσημος εορτασμός του Προστάτη της Π.Α. Αρχάγγελου Μιχαήλ, παρουσία του ΥΕΘΑ,
κ. Πάνου Καμμένου και του Α/ΓΕΑ, Απτχου (Ι) Χρήστου Χριστοδούλου. Στην τελετή παραβρέθηκαν, ο Βουλευτής κ. Δημήτρης Εμμανουηλίδης, ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής, εκπρόσωποι των Κομμάτων της Βουλής, ο Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως, κ. Αθηναγόρας, η ΥΦΕΘΑ, κ. Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά, ο Α/ΓΕΕΘΑ, Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, κ. Geoffrey R. Pyatt, ο Α/ΓΕΝ, Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ, ο Α/ΛΣ-ΕΑ, Αντιναύαρχος Λ.Σ Σταμάτιος Ράπτης, εκπρόσωποι των Αρχηγών του Στρατού Ξηράς, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιπροσωπείες Αξιωματικών και Υπαξιωματικών των Ε.Δ. και των Σωμάτων
Ασφαλείας, επίτιμοι Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ και ΓΕΑ, αντιπροσωπείες Ενώσεων Αποστράτων, πολιτικό προσωπικό της Π.Α, αντιπροσωπείες ξένων χωρών και τοπικές πολιτειακές Αρχές.
Την Α.ΑΚ.Ε. εκπροσώπησε ο Β’ Αντιπρόεδρος, Υπτχος (Μ) ε.α. Ευστράτιος Τσαούσογλου.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΙΔΕΑ
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ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της Α.ΑΚ.Ε. και Πρόεδρος του
Συνδέσμου Αποστράτων Ε.Δ. και Σωμ. Ασφαλείας Νομού Φωκίδος Υπτχος ε.α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ,
εκπροσώπησε την Αεροπορική Ακαδημία Ελλάδος, αλλά
και το Σύνδεσμο:
• Στις 28.10.2018 στον Εξωραϊστικό Σύλλογο Ενορίας Αγίου Θωμά Αμπελοκήπων, όπου στην αίθουσα του Ορθοδόξου Χριστιανικού Συλλόγου «Η Ελπίς» πραγματοποιήθηκε σπουδαία εκδήλωση για την Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 με πρόεδρο τον οτρηρό Ανγο ε.α. - Δικηγόρο κ. Ανάργυρο Γεωργίου.
• Στις 28.10.2018 στο Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών
που προεδρεύει ο δραστήριος φιλόλογος καθηγητής και
μέλος της ΑΑΚΕ κ. Νικόλαος Νούλας, που ετιμήθη η Εθνική Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940 με ομιλητές τον
πρόεδρο και τον κ. Φώτη Κουλαρμάνη πρόεδρο της Εταιρείας Ευρυτάνων Επιστημόνων. Ακολούθησε μουσικό
πρόγραμμα από την κ. Εύα Χαλατσά, πρόεδρο του Συνδέσμου Γυναικών Ηπείρου.
• Στις 18.11.2018 στη σπουδαία εκδήλωση του Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών όπου ετιμήθη η Παναγία η
Προυσιώτισσα, ως προστάτιδα της Ρούμελης, αλλά και
του ιδίου του Κοινωφελούς Ιδρύματος. Ετελέσθη Θεία Λειτουργία με αρτοκλασία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου
Πευκακίων και λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας από
την εκκλησία στο Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών όπου
έγινε δέηση στον αύλειο χώρο του Ιδρύματος. Ακολούθησε ομιλία για την Παναγία την Προυσιώτισσα από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καρπενησίου Γεώργιο.
• Στις 26 - 27.2018 όπου το Δ.Σ. του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛΙΣΜΕ), στο Συνέδριο Υψηλής Τεχνολογίας διοργάνωσε Ημερίδα με θέμα «Μη επανδρωμένα Συστήματα: Ανάπτυξη - Χρήση - Αντιμετώπιση
στους Τομείς Άμυνας και Ασφάλειας», στο Πολεμικό Μουσείο. Καλεσμένοι ως Σύνεδροι ήταν επιστήμονες κυρίως υψηλής τεχνολογίας που τους διέκρινε πατριωτισμός.
• Στις 1.12.2018 στο Πνευματικό Κέντρο της ΕΑΑΑ όπου
ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ,
τέλεσαν την ετήσια Επιμνημόσυνη Δέηση υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των πεσόντων κατά την εκτέλεση του καθήκοντος συναδέλφων αποφοίτων ΣΤΥΑ.

πτχος (Μ) ε.α. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ, εκπροσώπησε την Αεροπορική Ακαδημία:
• Στην εκδήλωση μνήμης που πραγματοποίησε ο Δήμος
Καστοριάς και η ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας την Κυριακή
4.10.2018 προς τιμή του πρώτου πεσόντα αξιωματικού του
Β’ ΠΠ, Υποσμηναγού Ευάγγελου Γιάνναρη. Μετά τη δοξολογία που έγινε στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, στη
Βασιλειάδα Καστοριάς, παρουσία πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, εν ενεργεία και εν αποστρατεία αξιωματικών,
κατοίκων του χωριού και μαθητών, ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο (πλατεία του χωριού) που φέρει
το όνομα του ήρωα Υποσμηναγού. Ο Δήμος Καστοριάς το
2017 τοποθέτησε αναθηματική πλάκα σε ένδειξη ευγνωμοσύνης στους ήρωες, Υποσμηναγό Ευάγγελο Γιάνναρη και
Αρχισμηνία Λεωνίδα Τσάντα.
Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων. Για την Π.Α ο Τξχος
(Ι) Χρήστος Τελλίδης, για την ΕΑΑΑ ο Σμχος ε.α. Πιέρρος
Πλατάνας, για την ΕΑΑΑ Παράρτημα Λάρισας ο Σμχος ε.α.
Κων/νος Τσιτσώνης, για τον ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α ο Τξχος (Ι) ε.α.
Νικόλαος Παγώνης και για την Αεροπορική Ακαδημία Ελλάδος ο Υπτχος (Μ) Ευστρ. Τσαούσογλου.

★★★
Ο Β’ Αντιπρόεδρος και Ταμίας του Δ.Σ. της Α.ΑΚ.Ε. Υ-

Τιμή σ’ έναν Ήρωα βετεράνο
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου
Με αφορμή την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, ο Αναπληρωτής ΥΕΘΑ Παναγιώτης Ρήγας, δέχθηκε στο Γραφείο του
την Πέμπτη 25.10.2018, τον Αντιπτέραρχο (Ι) ε.α. Γεώργιο Πλειώνη, παρουσία του Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγου Αλκιβιάδη Στεφανή, του
Α/ΓΕΑ Αντιπτέραρχου (Ι) Χρήστου Χριστοδούλου, του Υ/ΓΕΕΘΑ Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Φλώρου και του Υ/ΓΕΝ Υποναύαρχου
Ιωάννη Παξιβανάκη ΠΝ, τιμώντας στο πρόσωπό του τη γενιά των
Ελλήνων Στρατιωτικών που πήραν μέρος στο Β’ ΠΠ.
O Απτχος (Ι) ε.α. Γεώργιος Πλειώνης γεννήθηκε στην Κύμη Ευβοίας το έτος 1920 και το 1939 εισήλθε στη Σχολή Ικάρων. Συμμετείχε σε συμμαχικές επιχειρήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του Β’ ΠΠ.
Είχε πλούσια πολεμική δράση και σε τρεις περιπτώσεις διασώθηκε
παρά τη συντριβή του αεροσκάφους του.
Πραγματοποίησε 167 επιτυχείς αποστολές, διαφόρων τύπων, αναχαιτίσεων εχθρικών αεροσκαφών, επιθετικών αναγνωρίσεων, πολυβολισμών και βομβαρδισμού εχθρικών θέσεων, προστασίας
νηοπομπών, ερευνών - εντοπισμού καταπεσόντων αεροσκαφών.
Μετά τη λήξη του Β’ Π.Π. υπηρέτησε την ΕΒΑ από διάφορες επιτελικές θέσεις εντός και εκτός
Ελλάδας σε Βρυξέλλες, Ουάσιγκτον, Σμύρνη και αλλού. Μετά το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου
1967, αρνήθηκε να συνεργαστεί με το δικτατορικό καθεστώς και στις 12 Μαΐου 1967 αποστρατεύθηκε με τον βαθμό του Ταξιάρχου. Το 1970 του αρνήθηκε τη χορήγηση διαβατηρίου και του απαγορεύθηκε η προμήθεια αγαθών από τα στρατιωτικά καταστήματα, ενώ του στερήθηκε και το δικαίωμα περίθαλψης από τα στρατιωτικά νοσοκομεία.
Το 1975 του απενεμήθη ο βαθμός του Υπτχου και το 1981 ο βαθμός του Απτχου. Έχει τιμηθεί με
περισσότερα από 24 παράσημα ελληνικά και ξένα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται, το Χρυσούν Αριστείον Ανδρείας, 2 Πολεμικοί Σταυροί, 3 Σταυροί Ιπταμένου και άλλα.
Η Α.ΑΚ.Ε. συγχαίρει τον Ήρωα βετεράνο του Β’ ΠΠ και Μέλος της, Απτχο (Ι) ε.α. Γεώργιο
Πλειώνη, για την τιμή αυτή εκ μέρους της πολιτείας.

• Στις 21.10.2018, όπου πραγματοποιήθηκε, παρουσία
του Α/ΓΕΑ Απτχου (Ι) Χρήστου Χριστοδούλου, η ετήσια τελετή επιμνημόσυνης δέησης υπέρ Πεσόντων Αεροπόρων,
που διοργανώθηκε από την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας, στην Πλατεία Καραϊσκάκη του Δήμου Αθηναίων. Στην τελετή, στεφάνι κατέθεσε ο Αρχηγός ΓΕΑ.
• Στις 11.11.2018, παρουσία του Αρχηγού Α/ΓΕΑ, Απτχου (Ι) Χρήστου Χριστοδούλου, στην επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων Αεροπόρων, στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, στο Τατόι, για
τον εορτασμό του Προστάτη της Π.Α.

• Στις 24.11.2018, στην Αίθουσα Τελετών της ΛΑΕΔ όπου έγινε η ετήσια Συνεστίαση του ΠΑΣΥΒΕΤΑ για την επιστροφή των Μοιρών της Πολεμικής μας Αεροπορίας στην
πατρίδα κατά τη διάρκεια του Β΄ Π.Π. Ειδικά η φετινή εκδήλωση ήταν επίσης αφιερωμένη στη συμπλήρωση 100
χρόνων από την ίδρυση του αεροδρομίου της Δεκελείας
(Τατοΐου).
Την εκδήλωση τίμησαν o Σμχος Μιλτιάδης Φακίτσας εκ
μέρους της ΔΑΕ, ο Σμχος Ευάγγελος Θεοδωρόπουλος εκ
μέρους της Σχολής Ικάρων και ο Σμχος Καραμανιόλας εκ
μέρους της ΣΜΥΑ, καθώς επίσης και ο Πρόεδρος της ΕΑΑΑ Απτχος (Ι) εα Σπυρίδων Καββούρης μαζί με πολλά μέλη
του ΔΣ, ο Γραμματέας του Συνδέσμου Αποφοίτων της Σχολής Ικάρων (ΣΑΣΙ) Απτχος (Ι) εα Κοσμάς Βούρης, ο Πρόεδρος του ΟΣΜΑ Ίκαρος Απτχος (Ι) εα Dr. Γεώργιος Γερούλης και εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συλλόγου Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων.

Εκλογές Συνδέσμου Αποστράτων Ε.Δ.
και Σωμ. Ασφαλείας Ν. Φωκίδος
Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου μας στις
5.12.2018 πραγματοποιήθηκε Τακτική Γενική Συνέλευση στο
Πνευματικό Κέντρο της ΕΑΑΑ (Χαλκοκονδύλη 5 Αθήνα - 7ος όροφος) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, προ της ψηφοφορίας για την
εκλογή στο Σύνδεσμο:
α. Λογοδοσία πεπραγμένων του Δ.Σ.
β. Οικονομικός απολογισμός από 1.1.2018 έως και
4.12.2018
γ. Απαλλαγή του Δ.Σ. και της Εξελ. Επιτροπής από κάθε ευθύνη
δ. Προτάσεις - Απόψεις
Μετά το πέρας των παραπάνω που έκλεισαν καλώς, δόθηκε
η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη για το διάστημα από 1.1.2018 έως
4.12.2018. Στη συνέχεια διενεργήθησαν εκλογές για την ανάδειξη Δ.Σ. από 5.12.2018 έως 4.12.2021.
Πρόεδρος του Δ.Σ. επανεξελέγη για πολλοστή φορά ο Υπτχος ε.α. Παναγιώτης Κ. Παπαδάκης και όλα τα προηγούμενα
μέλη του Δ.Σ. που υπέβαλαν αίτηση.
Ο Σύνδεσμός μας έχει ανάγκη και νέων άλλων μελών, αφού
είναι απαραίτητος γενικά και ιδιαίτερα για τη Φωκίδα και καλεί
όλους τους φίλους, κυρίως δε τους αποστράτους Αξιωματικούς της Φωκίδας, να προσφέρουν με τις υπάρχουσες εμπειρίες τους, ως επιβάλλει και οφείλουν για το καλό της πατρίδος
και του Νομού Φωκίδος από τον οποίο κατάγονται.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Υπχος ε.α.
Α’ Αντιπρόεδρος Α.ΑΚ.Ε.
Πρόεδρος Συνδ. Αποστρ. Εν. Δυν. και Ν. Φωκίδος

