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✔Το 2019 θα πραγματοποιηθούν επιπλέον, 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 Συνε-

δρία, Επιμνημόσυνη Δέηση και Αγιασμός.

✔Επίσης, θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέα-
τρο 251 ΓΝΑ Ημερίδα με επιστημονικά και

εθνικά θέματα την Τετάρτη 15 Μαΐου και στη
ΛΑΕΔ την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου η καθιερωμένη
εκδήλωση προς τιμήν της Π.Α.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Α.ΑΚ.Ε.
Ενημερώνουμε ότι τα γραφεία της Α.ΑΚ.Ε.

θα παραμείνουν κλειστά λόγω των ημερών του Πάσχα
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.4.2019 έως και ΚΥΡΙΑΚΗ 5.5.2019

33η Τακτική Γενική
Συνέλευση Α.ΑΚ.Ε.

Την 1η Μαρτίου 2019 και στην Αίθουσα «Ιακ. Τσούνης» της Α.ΑΚ.Ε.
πραγματοποιήθηκε η 33η Τακτική Γενική Συνέλευσή της. Κατ΄ αυτήν ο
Πρόεδρος Δ.Σ. της Α.ΑΚ.Ε. Απτχος (Ι) ε.α. Νικόλαος Νόκας, αφού καλω-
σόρισε τα παρευρεθέντα μέλη, έδωσε το λόγο στον Γενικό Γραμματέα της
Α.ΑΚ.Ε. Απτχο (Ι) ε.α. Στυλιανό Αλεξόπουλο, ο οποίος αναφέρθηκε στο
πρόγραμμα της Γενικής Συνέλευσης και ανέγνωσε την Έκθεση Πεπραγμένων
του Δ.Σ. της, χρήσεως 2018.

Συνέχεια σελ. 2-6
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33η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Α.ΑΚ.Ε

Το προηγούμενο προεδρείο της Α.ΑΚ.Ε Η Εφορευτική Επιτροπή

Ακολούθησε η παρουσίαση Απολογισμού Ε-
σόδων - Εξόδων 2018 και του Π/Υ έτους 2019
από τον Β’ Αντιπρόεδρο - Ταμία Υπτχο (Μ) ε.α.
Ευστράτιο Τσαούσογλου, καθώς επίσης και η
ανάγνωση της Εξελεγκτικής Επιτροπής από τον
Πρόεδρό της Απτχο (Ι) ε.α. Γεώργιο Γερούλη.
Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης ενέκριναν Ο-
ΜΟΦΩΝΑ τα πεπραγμένα και τον απολογισμό ε-
σόδων-εξόδων 2018 και απάλλαξαν το Δ.Σ.
Α.ΑΚ.Ε. από κάθε ευθύνη.

Η Γενική Συνέλευση έκλεισε τις εργασίες της
με τις αρχαιρεσίες για την εκλογή, σύμφωνα με
τα άρθρα 6, 7, 9 και 12 του ισχύοντος Καταστα-
τικού, νέων μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε., της
Α.ΑΚ.Ε.

Ακολούθως, συνεκλήθη η 360ή Έκτακτη Συ-
νεδρίαση της Α.ΑΚ.Ε. με τα παραμένοντα και
νεοεκλεγέντα μέλη του Δ.Σ. προς συγκρότησή
του σε Σώμα και ανάληψη καθηκόντων της νέας Διοικήσεως της
Αεροπορικής Ακαδημίας. Νέος Πρόεδρος του Δ.Σ. Α.ΑΚ.Ε. εξε-
λέγη ο Απτχος (Ι) ε.α. Στυλιανός Αλεξόπουλος.

Έκθεση Πεπραγμένων του Δ.Σ. της Α.ΑΚ.Ε.
προς την 33η Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Δ.Σ. της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος παρουσιάζεται
σήμερα ενώπιόν σας προκειμένου να σας εκθέσει, περιληπτικά,
τα πεπραγμένα της Α.ΑΚ.Ε. του έτους 2018, τα οποία θεωρεί ι-
στορικής σημασίας και πιστεύει ότι συνέβαλαν στην εδραίωση
του μεγάλου αυτού θεσμού. Επίσης να εκθέσει τους Αντικειμενι-
κούς Σκοπούς για το έτος 2019, όπως αναφέρονται στην Εφημε-
ρίδα μας «Αεροπορική Ιδέα».

Στο χρόνο που πέρασε το Δ.Σ. της Α.ΑΚ.Ε.:
1. Μεγιστοποίησε την απόδοσή του.
2. Ελαχιστοποίησε τις δαπάνες, πλην των αναπόφευκτων ανε-

λαστικών.
3. Πραγματοποίησε τέσσερις (4) μεγάλες εκδηλώσεις, δύο (2)

στο 251 ΓΝΑ και δύο (2) στην Α.ΑΚ.Ε., ως ακολούθως:
α. Την Παρασκευή 2α Μαρτίου 2018: Στην αίθουσα συνε-

δριάσεων της Ακαδημίας, την 32η Ετήσια Γενική Συνέλευση της
Α.ΑΚ.Ε.

β. Την Τετάρτη 16η Μαΐου 2018: Στο Αμφιθέατρο του 251
ΓΝΑ, την Ετήσια Επιστημονική Ημερίδα της Α.ΑΚ.Ε. Η Εκδήλωση
ήταν αφιερωμένη στις «ηθικές αξίες» και περιλάμβανε δύο μέρη:

1) Στο πρώτο μέρος έγινε προβολή του Ηχοράματος «Λειτουρ-
γία κάτω από την Ακρόπολη», δημιουργία του εικαστικού φωτο-

γράφου Σαράντου Σακελλάκου, βασισμένο στην
ομώνυμη σύνθεση του ποιητή μας Νικηφόρου
Βρεττάκου και

2) Στο δεύτερο, ομιλία του Ιστορικού - Συγ-
γραφέα Σαράντου Καργάκου με θέμα «Κωνστα-
ντίνος Παλαιολόγος: Ο τελευταίος των Βυζαντι-
νών και πρώτος των Ελλήνων», με αφορμή την
656η επέτειο της 29ης/5ου για την άλωση της
Κωνσταντινούπολης.

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο Απτχος
(Ι) ε.α. Στυλιανός Αλεξόπουλος Έφορος - Προϊ-
στάμενος Μελετών και Μέλος της Α.ΑΚ.Ε.

γ. Την Τρίτη 6η Νοεμβρίου 2018: Στο Αμ-
φιθέατρο του 251 ΓΝΑ, την Εκδήλωση της
Α.ΑΚ.Ε., προς τιμήν της Πολεμικής Αεροπορίας
και της εορτής του Προστάτη της Αρχαγγέλου
Μιχαήλ, κατά την οποία προβλήθηκε το ηχόρα-
μα «Η Αποκάλυψη του Ιωάννη», δημιουργία

του εικαστικού φωτογράφου Σαράντου Σακελλάκου. Προλόγισε ο
Δρ Δρ Βασίλειος Γαϊτάνης, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ,
με ομιλία του αφιερωμένη στους Αρχαγγέλους Μιχαήλ & Γαβριήλ
και στις θυσίες των Αεροπόρων υπέρ της Πατρίδας και του Έ-
θνους.

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο Απτχος (Ι) ε.α κ. Στυλιανός
Αλεξόπουλος Έφορος - Προϊστάμενος Μελετών και Μέλος της
Α.ΑΚ.Ε.

δ. Την 7η Δεκεμβρίου 2018: Στην αίθουσα συνεδριάσεων της
Α.ΑΚ.Ε πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη ετήσια Επιμνημόσυνη
Δέηση στη μνήμη των 167 Θανόντων Μελών της από την ίδρυσή
της. Στη συνέχεια ακολούθησε Αγιασμός για το νέο έτος 2019. Η
Α.ΑΚ.Ε. πάντα τιμά τους απόντες - μέλη της με μεγάλη συγκίνη-
ση.

4. Φρόντισε όπως η εφημερίδα μας «Αεροπορική Ιδέα», που
έχει τύχει ευρύτατης αποδοχής, να διατηρήσει σε υψηλό επίπε-
δο το περιεχόμενό της. Για λόγους οικονομίας και περιστολής
των σχετικών δαπανών, από το 2ο φύλλο της του 2018, με από-
φαση του Δ.Σ., αναστέλλεται η έντυπη έκδοσή της και κοινοποι-
είται πλέον μόνο ηλεκτρονικά προς τα Μέλη μας που έχουν ανά-
λογη διεύθυνση-email και στην Π.Α. Παράλληλα, η ηλεκτρονική
μορφή της Εφημερίδας μας αναρτάται μόνιμα στην ιστοσελίδα
της Α.ΑΚ.Ε.

Παρακαλούμε θερμά τα αγαπητά μέλη μας να γνωρίσουν τα
email τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση-mail της Α.ΑΚ.Ε.
(aakeaero@gmail.com) με την ένδειξη: αποστολή ηλεκτρονικής
ένδειξης εφημερίδας.

Συνέχεια από σελ. 1
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5. Συνεργάστηκε εποικοδομητικά με διάφορους φορείς, όπως
το ΓΕΑ, ΓΕΕΘΑ, την ΕΑΑΑ, κ.λπ. Μερίμνησε για τη συμμετοχή
της Ακαδημίας με καταχώρισή της στο Ημερολόγιο 2019 του
ΓΕΑ.

6. Επισκέφθηκε εθιμοτυπικά την εταιρεία δορυφορικών συ-
στημάτων και επικοινωνιών «Hellas Sat» και άλλες υπηρεσίες.

7. Συνήλθε εν απαρτία σε δέκα (10) Μηνιαίες Τακτικές Συνε-
δριάσεις, εκ των οποίων τρεις (3) Ειδικές Συνεδρίες (την 4η
Μαΐου, 5η Οκτωβρίου και 7η Δεκεμβρίου 2018) και μια (1) Ετή-
σια Γενική Συνέλευση (την 2α Μαρτίου 2018) και έλαβε σημαντι-
κές αποφάσεις για την περαιτέρω πορεία της Αεροπορικής Ακα-
δημίας. Κατά τις Ειδικές Συνεδρίες ανακήρυξε 14 νέα Τακτικά
Μέλη της. Τα Τακτικά Μέλη της Α.ΑΚ.Ε. ανέρχονται σήμερα σε
615, στα οποία περιλαμβάνονται Αρχηγοί Ενόπλων Δυνάμεων και
Σωμάτων Ασφαλείας, Υπουργοί, Βουλευτές, Νομάρχες, Δήμαρ-
χοι, Ανώτατοι Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, Ανώτατοι Δι-
καστικοί, Καθηγητές Πανεπιστημίου, Διευθυντές Τραπεζών, Ια-
τροί, Δικηγόροι, Συγγραφείς, Λογοτέχνες, Ποιητές και άλλοι.

8. Από διακεκριμένα Μέλη της Α.ΑΚ.Ε πραγματοποιήθηκαν
διαλέξεις σε άλλους χώρους και δημοσιεύτηκαν άρθρα στην εφη-
μερίδα «Αεροπορική Ιδέα». Πιο συγκεκριμένα δημοσιεύθηκαν
τα παρακάτω θέματα:

α. «Σωτήριος Σκαντζήκας. Ο Έλληνας Αεροπόρος στη μεγάλη
Απόδραση » και για το βιβλίο του John Grehan «Stalag Luft III,
An Official History of the Great Escape P.O.W. Camp», από τον
Υποναύαρχο Λ.Σ. ε.α. κ. Δημήτριο Β. Ζαμπίκο, Τακτικό Μέλος της
Α.ΑΚ.Ε.

β. «Βόρειος Ήπειρος» και «Όταν η Ελλάς είχε Κυβερνήτη», από
τον Υποπτέραρχο (Ε) ε.α. κ. Πα-
ναγιώτη Παπαδάκη Α’ Αντιπρόε-
δρο της Α.ΑΚ.Ε και Πρόεδρο
Συνδέσμου Αποστράτων Ε.Δ.
και Σ.Α. Ν. Φωκίδος. 

γ. «Ο χρυσός Δεκάλογος για
την ασφαλή υπηρεσιακή ή απλή
καθημερινή ζωή», από τον
Σμχο(Ι) κ. Αθανάσιο Μπινιάρη,
Υπδκτή ΠΒΚ, Τακτικό Μέλος της
Α.ΑΚ.Ε.

δ. «Ποια Τουρκική Δημοκρατία» και «Έλληνας ο πρώτος άν-
θρωπος στην ιστορία που πραγματοποίησε πτήση», από τον Α-
ντιπτέραρχο (Ι) ε.α κ. Στυλιανό Αλεξόπουλο, Έφορο Σύμβουλο
Δ.Σ. και Τακτικό Μέλος Α.ΑΚ.Ε.

ε. «Αναμνήσεις από τη Μικρασιατική Εκστρατεία του 1921, του
στρατηγού Βασιλείου Βλάχου», από τον Σμήναρχο ε.α. κ. Δημή-
τριο Σχίζα, Τακτικό Μέλος της Α.ΑΚ.Ε.

στ. «Η διασημότερη Ελληνοτουρκική αερομαχία στην Μικρά Α-
σία, ο άγραφος Κώδικας Τιμής των πιλότων μας», από τον Αντι-
στράτηγο ε.α. κ. Πέτρο Μαρκόπουλο, Τακτικό Μέλος της Α.ΑΚ.Ε.

ζ. «Η Θεωρία του Πολέμου στη ΔΜ σε Ειρήνη & Πόλεμο, με έμ-
φαση στις Αρχές των Τριβών, σε συνδυασμό με τις Υβριδικές Α-
πειλές. Απαιτούμενες Αλλαγές. Η ΔΜ σήμερα - Απειλές, Προκλή-
σεις, Στρατηγική», από τον Δρ Γεώργιο Γερούλη, Αντιπτέραρχο
(Ι) ε.α., Πρόεδρο Ε.Ε. και Τακτικό Μέλος της Α.ΑΚ.Ε.

η. «Αναρρίχηση», από τον λογοτέχνη κ. Σωτήρη Μαντζούτσο,
Τακτικό Μέλος της Α.ΑΚ.Ε.

9. Λόγω της τρέχουσας επικαιρότητας το Δ.Σ. αναδημοσίευσε
στο φύλλο της εφημερίδας μας «Αεροπορική Ιδέα» (Απρ. - Μαϊ.
- Ιουν. 2018) παλαιότερο «Ψήφισμα Διαμαρτυρίας για τις ανιστό-
ρητες διεκδικήσεις των Σκοπιανών», του Δ.Σ., της 4.5.2009,
προς την τότε αξιότιμη ΥΠΕΞ κ. Ντόρα Μπακογιάννη, (Α.ΑΚ.Ε./
Α.Π.2152/4.5.2009).

10. Εμπλούτισε τη βιβλιοθήκη της με αξιόλογα βιβλία, πολλά
των οποίων είναι προσφορές από τα Μέλη μας. Δύο εξαίρετες εκ-
δόσεις βιβλίων το 2018, Μελών της Α.ΑΚ.Ε. είναι:

α. Του Κωνσταντίνου Χατζηλάκου, Απτχου (Ι) ε.α. με θέμα:

«Τελευταία αποστολή», αφιερωμένο ως φόρο τιμής σε αυτούς
που έκαναν το χρέος τους, και

β. Του Παναγιώτη - Βαρδή Παπαδάκη, Υπτχου (Ι) ε.α. με θέμα:
«Η Κατάκτηση των αιθέρων, Αεροπορική Ιδέα και Ιστορία», α-
φιερωμένο ως φόρο τιμής στα θύματα της τεράστιας για τον άν-
θρωπο κατάκτησης των αιθέρων και του διαστήματος.

11. Αρχειοθέτησε όλη την αλληλογραφία της.
12. Συμμετείχε δια του Προέδρου της ή εκπροσώπου της σε

πάρα πολλές εκδηλώσεις.
13. Ο πίνακας Ευεργετών - Δωρητών παρέμεινε με 3 Μεγάλους

Ευεργέτες, 2 Ευεργέτες και 97 Δωρητές.
14. Κατέβαλε προσπάθειες για την όσο το δυνατόν διατήρηση

του κεφαλαίου της από χορηγίες, δωρεές και εισφορές, τόσο των
Μελών της όσο και άλλων φορέ-
ων, που πρόσκεινται στην Ακα-
δημία μας.

• Σε ότι αφορά τους Αντι-
κειμενικούς Σκοπούς για το
2019, έχουν προγραμματι-
σθεί τα εξής:

α. Μια Ετήσια Γενική Συνέ-
λευση των Τακτικών Μελών, η
σημερινή, για την ενημέρωση
των Μελών επί των Πεπραγμέ-

νων και Απολογισμό του 2018, τον Προϋπολογισμό του 2019,
την έγκρισή τους και απαλλαγή του Δ.Σ. και της Ε.Ε. από κάθε
ευθύνη και ακολούθως τις Αρχαιρεσίες της διετίας 2019 - 2020.

β. Δύο Ειδικές Συνεδρίες, την 10η Μαΐου και 4η Οκτωβρίου
για ανακήρυξη Νέων Μελών, καθώς και την 6η Δεκεμβρίου 2019
Επιμνημόσυνη Δέηση για τα Θανόντα Μέλη μας και Αγιασμό για
το επόμενο Έτος. 

γ. Ημερίδα την 15η Μαΐου 2019 στο 251 ΓΝΑ με Εθνικά Θέμα-
τα.

δ. Εκδήλωση προς τιμήν της Πολεμικής Αεροπορίας και των Ε-
νόπλων Δυνάμεων γενικότερα στη ΛΑΕΔ την 6η Νοεμβρίου 2019.
Θα δοθούν τιμητικές διακρίσεις. Σχετικά θα ενημερωθείτε από
την εφημερίδα μας σε επόμενο τεύχος της.

Ο Ταμίας του Δ.Σ. της Α.ΑΚ.Ε. Υπτχος (Μ) ε.α. κ. Ευστράτιος
Τσαούσογλου θα αναφερθεί αναλυτικά στον Απολογισμό Εσόδων
- Εξόδων 2018 και στον Προϋπολογισμό έτους 2019.

Ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής Απτχος (Ι) ε.α. κ. Γε-
ώργιος Γερούλης θα αναγνώσει το πρακτικό της Εξελεγκτικής Ε-
πιτροπής.

Τα ανωτέρω αναφερθέντα, πολύ περιληπτικά, είναι τα πεπραγ-
μένα του Δ.Σ. της Α.ΑΚ.Ε., της οποίας η συνέχιση του έργου της,
αποτελεί χρέος τιμής για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Εξουσιοδοτούμε τον κ. Πρόεδρο για περαιτέρω διευκρινίσεις.
★ Ευχαριστούμε θερμά τα εκλεκτά Mέλη της Α.ΑΚ.Ε. για

τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση και την ψήφο ε-
μπιστοσύνης τους προς ανάδειξη των νέων μελών του Δ.Σ.
και της Ε.Ε. Α.ΑΚ.Ε.
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«20 Μαρτίου 2019
Κύριε εκλεκτέ Νέε Πρόεδρε της Α.ΑΚ.Ε,

Αντιπτέραρχε (Ι) ε.α. Στέλιο Αλεξόπουλε,

Ήμουν απόλυτα ευχαριστημένος, όταν στο παρελθόν είχα πληροφορηθεί τη δημιουργία της Α.ΑΚ.Ε, με προσωπικότητες ιδρυτικά μέλη και
πρόεδρο του Δ.Σ. τον Σμήναρχο (Ι) ε.α. Βασίλειο Κοντογεώργη, ομοίως και όταν εξελέγη και ο δεύτερος Πρόεδρος αυτής Αντιπτέραρχος
(Ι) ε.α. Νικόλαος Νόκας, ενώ εγώ είχα τότε την ιδιότητα του Α’ Αντιπροέδρου της Α.ΑΚ.Ε. για πολλά έτη.

Τώρα νιώθω ευχαριστημένος αλλά και βέβαιος ότι εσείς, ο νέος, τρίτος κατά σειρά Πρόεδρος της Α.ΑΚ.Ε, Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Στέλιος
Αλεξόπουλος, λόγω του ότι είσαστε νεότερος στην ηλικία των προηγουμένων, αλλά και το γεγονός ότι είσαστε αποδεδειγμένως ένας οτρηρός
(εργατικός, δραστήριος, ενεργητικός, ζωτικός, ρέκτης) Αξιωματικός με θέληση και πίστη για τη βελτίωση των αδυναμιών της Α.ΑΚ.Ε. (εάν
υπάρχουν), θα συμβάλλετε στη συνέχιση του σπουδαίου έργου της, όπως με τον καλύτερο τρόπο το αναφέρετε αμέσως μετά την εκλογή σας.

Σας συγχαίρω και είμαι βέβαιος ότι θα καταφέρετε τα προτεινόμενα από εσάς για την Α.ΑΚ.Ε και το καλό της Πατρίδας μας.
Πάντα στη διάθεσή σας! Καλή Επιτυχία!

Με άπειρη εκτίμηση και σεβασμό
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 

Υπτχος ε.α., πρ. Α' Αντιπρόεδρος Α.ΑΚ.Ε.
Πρόεδρος Συνδέσμου Αποστράτων Ε.Δ. & Σ.Α., Ν. Φωκίδας
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ΕΚΘΕΣΗ
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Α.ΑΚ.Ε.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ
33η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Α.ΑΚ.Ε.

ΤΗΣ 1ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Οι υπογεγραμμένοι:
α. ΓΕΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. ΠΡΟΕΔΡΟΣ
β. ΠΕΤΡΑΔΕΛΛΗ ΡΟΔΑΝΘΗ Δικηγόρος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
γ. ΔΡΑΓΓΑΝΑ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Δικηγόρος ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
εκλεγέντες, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού, ως μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής δια τον έλεγχο των δικαι-

ολογητικών Εσόδων - Εξόδων έτους 2018, προέβημεν, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού στον λεπτομερή έλεγχο
των δικαιολογητικών εισπράξεων - πληρωμών Α.ΑΚ.Ε. από 1/1-31.12.2018, ήτοι της οικονομικής χρήσεως 2018.

Εκ του γενομένου Ελέγχου προέκυψαν τα ακόλουθα:
1. (1) Τα έσοδα έτους 2018 ανήλθαν εις το ποσόν Ευρώ                              5.969,80
και προήλθαν από διάφορες πηγές, (εισφορές μελών, τόκους κ.λ.π.)
(2) Τα έξοδα έτους 2018 ανήλθαν εις το ποσόν Ευρώ                                 11.921,99
(Λειτουργικά - Εφημερίδα - Πολιτιστικές Εκδηλώσεις)
(3) Προκύπτουσα Αρνητική διαφορά έτους 2018 Ευρώ                                 5.952,19
(4) Νέο Χρηματικό Υπόλοιπο 2018                     48.057,75-5.952,19 = 42.105,56 Ευρώ
2. Η ανωτέρω Αρνητική διαφορά (Χρεωστικό Υπόλοιπο) μετεφέρθη εις το Κεφάλαιο που ανήλθε συνολικά εις 95.101,39

Ευρώ, (Ακίνητα εις τιμή κτήσεως 52.995,83, κυκλοφορούν 36.000,00 και διαθέσιμα Ευρώ 6.105,56).
3. Εκ του κυκλοφορούντος και διαθεσίμου της Α.ΑΚ.Ε. εκ (42.105,56) Ευρώ, το ποσόν των (36.000,00) Ευρώ έχει κατα-

τεθεί εις την Τράπεζα ALPHA σε προθεσμιακό Λογ/σμό, ενώ το υπόλοιπο (6.105,56) Ευρώ, σε Τραπεζικό Λογαριασμό Ταμι-
ευτηρίου, 5.559,79 Ευρώ και 545,77 Ευρώ μετρητά χρήματα του Ταμείου για κάλυψη υποχρεώσεων.

4. Κατά τον έλεγχο του Βιβλίου Ταμείου διαπιστώθηκε η πλήρης Εφαρμογή των προβλεπομένων εκ του Καταστατικού της
Α.ΑΚ.Ε. διατάξεων καθώς και η κάλυψις των δαπανών δια των Εγκριτικών αποφάσεων του Δ.Σ. της Α.ΑΚ.Ε.

5. Κατόπιν των ανωτέρω εκτεθέντων, προκύπτει το συμπέρασμα ότι τα έσοδα και έξοδα έγιναν με νόμιμο και κανονικό
τρόπο από το Δ.Σ. της Α.ΑΚ.Ε. και κατά συνέπεια προτείνομε ανεπιφύλακτα την έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού και
Ισολογισμού του έτους 2018 και των Απαλλαγών του Δ.Σ. της Α.ΑΚ.Ε. από κάθε ευθύνη.

Αθήνα 1 Μαρτίου 2019

Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
                     ΓΕΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                             ΠΕΤΡΑΔΕΛΛΗ ΡΟΔΑΝΘΗ                  ΔΡΑΓΓΑΝΑ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
                    Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α                                      Δικηγόρος                                                    Δικηγόρος

Έκφραση συγχαρητηρίων
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33η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Α.ΑΚ.Ε

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Α.ΑΚ.Ε.
Στυλιανού

Αλεξόπουλου
Απτχου (Ι) ε.α.

1955 Γεννήθηκε στο Βόλο.
1973 Εισήλθε στη Σχολή Ικάρων (49η

Σειρά Ιπταμένων).
1977 Αποφοίτησε και ονομάσθηκε Ανθυ-

ποσμηναγός (Ιπτάμενος).
2008 Αποστρατεύθηκε «ως ευδοκίμως

τερματίσας την σταδιοδρομία του», με το
βαθμό του Αντιπτεράρχου ε.α. (2009).

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του,
υπηρέτησε ως Ιπτάμενος Μοίρας ΑH αφών
F-5 (111ΠΜ), Ιπτάμενος Μοίρας Δ/Β αφών
F-104, Εκπαιδευτής Πτήσεων και Δοκιμα-
στής F-104 (116 ΠΜ), Eπιτελής Δνσης Εκ-
παίδευσης - Επιμόρφωσης (ΑΤΑ), Στρατιω-
τικός Σύμβουλος Ελέγχου Εξοπλισμών -
Open Skies (ΜΑ/ΟΑΣΕ, Βιέννη), Σύμβουλος
θεμάτων και Επιθεωρητής CAC-CSBM-
Dayton-Open Skies (ΓΕΕΘΑ).

Διετέλεσε Δκτής ΣMET F/TF-104 και ΑE
Πολεμικής Μοίρας F-104 (116ΠΜ), Τμημα-
τάρχης Δνσης Ασκήσεων - Αξιολογήσεων
(ΑΤΑ), Τμηματάρχης Δνσης Ελέγχου Εξο-
πλισμών (ΓΕΕΘΑ), Δκτής Σμηναρχίας Μά-
χης (133 ΣΜ), Δντής Δνσης Εκπαίδευσης
(ΓΕΑ) και Δντής Α’ Κλάδου (ΔΑΕ). Επίσης
διετέλεσε Διευθυντής Πτήσεων Διεθνών
Αεροπορικών Επιδείξεων «Αρχάγγελος -
2005» (ΓΕΑ) και Athens Flying Week-2014.

Έχει αποφοιτήσει από σχολές και σχο-
λεία εσωτερικού - εξωτερικού: Σχολείο Ό-
πλων Τακτικής, Σχολείο Εκπαιδευτών πτή-
σεων, Σχολή Πολέμου Αεροπορίας, NATO
Defence College (Senior Course), NATO
School (CAC Course, GeFlOf & Amb.
Course) και ΕΚΠΑ/ΚΕΚ (Mεταπτυχιακό πρό-
γραμμα στην «Πρόληψη και Διαχείριση Φυ-
σικών & Τεχνολογικών Καταστροφών»). 

Έχει τιμηθεί με τα μετάλλια και παράση-
μα του βαθμού του. Επίσης, έχει λάβει «Έκ-
φραση Συγχαρητηρίων» 116 ΠΜ/Δκτή
(1988), για τα υψηλά επίπεδα αποδόσεως
ως Δκτής ΣΜΕΤ F/TF-104G, «Τιμητική Διά-
κριση» 116 ΠΜ/Δκτή (1992) για τη συμβολή
του στην Ασφάλεια Πτήσεων, «Έπαινο»
Α/ΓΕΕΘΑ ως Δκτής 133ΣΜ για την επιτυχή
υποστήριξη των επιχειρήσεων προστασίας
των ΟΑ-2004 και «Έπαινο» Α/ΓΕΑ, ως
Δντής Πτήσεων για την επιτυχή διεξαγωγή
της Α.Ε. «Αρχάγγελος 2005».

Είναι μέλος του Συνδέσμου Επιτελών Ε-
θνικής Άμυνας (2003), της ΑΑΚΕ (2008)
και του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικά-
ρων (2014).

Από 1.3.2019 είναι εκλεγμένος Πρόε-
δρος του Δ.Σ. Α.ΑΚ.Ε.

Είναι παντρεμένος με την Αλεξάνδρα Α-
λεξοπούλου και έχει δύο γιους.

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α.ΑΚ.Ε.
Κατά την 33η Τακτική Γενική Συνέλευση (1 Μαρτίου 2019) της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελ-

λάδος (Α.ΑΚ.Ε.) που αποτελεί το Ανώτατο Επιστημονικό και Αεροπορικό - Αεροδιαστημικό
Θεσμό της Ελλάδος (Ν.Π.Ι.Δ., Κοινωφελούς - Εθνωφελούς Χαρακτήρα, μη κερδοσκοπικού),
με Εθνικό και μόνο Σκοπό, εξελέγη η ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ αυτής για τη 2ετία 2019 - 2021 και συ-
γκροτήθηκε σε Σώμα, με Εκπρόσωπο του Γ.Ε.Α τον Υποπτέραρχο (Ι) κ. Δημ. Τσιρογιαννίδη,
κατόπιν νομίμου συγκλήσεως και απαρτίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α.ΑΚ.Ε. (Δ.Σ.)

  Πρόεδρος                 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ      Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α.
  Α’ Αντιπρόεδρος &
  Ταμίας                      ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ      Υποπτέραρχος (Μ) ε.α.
  Β’ Αντιπρόεδρος        ΣΚΛΗΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ            Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α.
  Γενικός Γραμματεύς    ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΩΜΑΣ       Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α., Επίτ. Δ/ΔΑΕ
  Κοσμήτωρ                 ΤΕΝΕΚΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ      τ. Γενικός Διευθυντής ΥΠΕΘΑ
  Ειδικός Γραμματεύς    ΣΑΡΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ                   Αντιναύαρχος (Ι) Λ.Σ. ε.α.,
                                                                          Επίτ. Γεν. Επιθ. Λ.Σ.
  Έφορος Σύμβουλος     ΣΒΑΡΝΑΣ ΗΛΙΑΣ                    Σμήναρχος (Ε) ε.α. - Λογοτέχνης
  Σύμβουλος                ΝΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                  Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α., πρ. Δήμαρχος
  Σύμβουλος                ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α., Επίτ. Α/ΤΑ
  Σύμβουλος                ΓΕΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ              Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. 
  Σύμβουλος                ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ            Υποπτέραρχος (Ι) ε.α. 
  Σύμβουλος                ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ         Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Επίτ. Πρόεδρος ΕΑΑΑ 
  Σύμβουλος                ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ        Ταξίαρχος (Ε) ε.α.
  Σύμβουλος                ΦΙΣΣΕΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ             τ. Διευθυντής Υ.Π.Α. 
  Αναπλ. Σύμβουλος      ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      Υποπτέραρχος (Ε) ε.α.,
                                                                          Πρόεδρος Σ.Α.ΕΔ & ΣΑ Ν. Φωκίδος
  Αναπλ. Σύμβουλος      ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ          Υποπτέραρχος (ΜΤ) ε.α.
  Αναπλ. Σύμβουλος      ΤΡΕΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ             Σμήναρχος (Τ-Η) ε.α.
  Αναπλ. Σύμβουλος      ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ           Υποπτέραρχος (Μ) ε.α.
  Αναπλ. Σύμβουλος      ΚΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                Αντιπτέραρχος (Μ) ε.α.

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α.ΑΚ.Ε. (Ε.Ε.)

  Πρόεδρος                 ΒΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α.
  Αντιπρόεδρος            ΠΕΤΡΑΔΕΛΛΗ ΡΟΔΑΝΘΗ          Δικηγόρος
  Γραμματεύς               ΔΡΑΓΓΑΝΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ            Δικηγόρος
  Αναπλ. Μέλος            ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ        Αεροναυπηγός, τ. Διευθυντής Ε.Α.Β.
  Αναπλ. Μέλος            ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ              Υποπτέραρχος (Ι) ε.α.

«Πεινούσαμε στης γης την πλάτη.
Σα φάγαμε καλά πέσαμε εδώ στα χαμηλά ανίδεοι και χορτάτοι».

Γ. Σεφέρης
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Αθήνα, 1 Μαρτίου 2019
Αγαπητά Μέλη, ευχαριστώ θερμά για την τιμή και

εμπιστοσύνη να με εκλέξετε ως τον 3ο Πρόεδρο του
Δ.Σ. της Α.ΑΚ.Ε. Δεσμεύομαι προσωπικά να συνεχί-
σω, με τη συμπαράσταση όλων σας, το έργο του ά-
ξιου απερχόμενου Προέδρου Νικόλαου Νόκα και
των συνέδρων του. Πρωταρχικός σκοπός μου είναι οι
αποφάσεις και δράσεις μας να ανταποκρίνονται στην απο-
στολή μας και να διέπονται από ήθος, διαφάνεια, εξωστρέφεια
και ανιδιοτέλεια. Με την ευκαιρία αυτή επιτρέψτε μου να μοιρα-
στώ μαζί σας ορισμένες σκέψεις που αφορούν τρεις στόχους για
την προοπτική της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος.

Ο πρώτος στόχος αφορά το χρέος μας να υπηρετήσουμε με
συνέπεια το σκοπό της Α.ΑΚ.Ε., συνεχίζοντας το έργο των προ-
κατόχων μας, «αναπτερώνοντας» την Αεροπορική Ιδέα προς νέ-
ους ορίζοντες. Μέριμνά μας να διαδώσουμε τα ανθρωπιστικά και
αεροπορικά ιδεώδη της ατομικής και συλλογικής ελευθερίας,
του δικαίου, της αξιοσύνης και υπηρεσίας του ανθρώπου. Να α-
ναδείξουμε στην αεροπορική και ευρύτερη ελληνική κοινωνία,
τα σημαντικά επιτεύγματα και τις δυνατές ψυχές αφιερωμένες σε
έναν υψηλό σκοπό και να δώσουμε, κυρίως στους νέους, τη χα-
ρά να κρατήσουν ζωντανό το όραμα ενός μυθικού ανθρώπου,
του Ικάρου.

Ο δεύτερος στόχος είναι να μεγαλώσουμε όχι μόνο αριθμη-
τικά, αλλά και ποιοτικά την αεροπορική μας οικογένεια, να ανα-
κηρύξουμε μέλη μας από όλους τους Κλάδους των ΕΔ, τα Σώ-
ματα Ασφαλείας, την Πολιτική και Ιδιωτική Αεροπορία, τον Αε-
ραθλητισμό, και από άλλους κοινωνικούς και ακαδημαϊκούς
χώρους συναφείς με τις αεροπορικές επιστήμες και την τεχνολο-
γία. Να συζητήσουμε μαζί τους τα ζητήματα που συνδέουν τις ε-

πιστήμες και την τεχνολογία με την αεροπορία και αε-
ροδιαστημική σε εθνικό επίπεδο. Να καταστήσουμε
τα μέλη μας φορείς της αεροπορικής ιδέας και να
δώσουμε την ευκαιρία να συμβάλουν στο έργο της
Α.ΑΚ.Ε. για την εκπλήρωση της αποστολής της.

Ο τρίτος στόχος είναι να αναδείξουμε τα σημαντι-
κά επιτεύγματα και εξελίξεις σε καθορισμένους επι-

στημονικούς - τεχνολογικούς κλάδους των κοινωνικών
και φυσικών επιστημών σε συνεργασία και με άλλους αρμόδι-

ους κρατικούς - κοινωνικούς φορείς, που αφορούν την αεροπο-
ρία και αεροδιαστημική. Να αναπτύξουμε την αεροπορική σκέ-
ψη, τον προβληματισμό και έναν υπεύθυνο λόγο επί των εθνι-
κών θεμάτων και αναγκών. Να ενημερώσουμε και μεταδώσουμε
τη γνώση και τις εμπειρίες σε ζητήματα που απασχολούν την α-
σφάλεια και άμυνα, τις αερομεταφορές και την αεροδιαστημική.
Να συνεισφέρουμε στη δημιουργικότητα, την ανάπτυξη και στη
λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με τις αναδυόμενες νέες επιστημο-
νικές μεθόδους - τεχνολογικές πρακτικές και στη διάδοση της α-
εροπορικής κουλτούρας σε ολόκληρη την κοινωνία.

Η ιστορία της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος έχει αποδείξει
ότι η συνεισφορά της είναι μεγάλη, αντέχει στο χρόνο και ο λόγος
της έχει κύρος. Όλοι μαζί ενωμένοι και ανανεωμένοι μπορούμε
να υπηρετήσουμε τους στόχους που προαναφέρθηκαν, αρκεί να
πιστέψουμε σε αυτούς.

Με τις σκέψεις αυτές εύχομαι καλή δύναμη και ας βοη-
θήσουμε όλοι ενωμένοι στην πραγμάτωση του λόγου μας
σε γεγονός.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α.
Πρόεδρος Δ.Σ. Α.ΑΚ.Ε.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Οι στόχοι μας

Απτχος (Ι) Γεώργιος
Μπλιούμης - Α/ΓΕΑ, Απτχος
(Ι) Θεμιστοκλής Μπουρολιάς
- Α/ΤΑ, Απτχος (Ι)
Λαμπράκης Δημητρίου -
Δ/ΣΕΘΑ, Απτχος (Μ)
Κωνσταντίνος Αράπης -
Γ.Ε./ΓΕΑ, Υπτχος (Ι)
Κωνσταντίνος Γιάνναρος -
Δ/ΔΑΕ, Υπτχος (Ι)
Αθανάσιος Σαββόπουλος -
Δ/ΔΑΥ, Υπτχος (Ι) Ιωάννης
Γκοντικούλης - Υ/ΓΕΑ,
Υπτχος (Ι) Κωνσταντίνος
Άγγος - ΔΒ’Κ/ΓΕΕΘΑ, Υπτχος
(Ι) Νικόλαος Ρέτσας -
ΔΔ’Κ/ΓΕΑ, Υπτχος (Ι)
Αθανάσιος Ντινόπουλος -
ΔΒ’Κ/ΓΕΑ, Υπτχος (Ι)
Νικηφόρος Πιτταράς -
Δ.ΕΘΚΕΠΙΧ/ΓΕΕΘΑ, Υπτχος (Ι) Ιωάννης Γερόλυμος - Υ/ΑΤΑ, Υπτχος (Ι) Δημήτριος Τσιρογιαννίδης - ΔΑ’Κ/ΓΕΑ, Υπτχος (Ι) Πέτρος Χατζήρης -
Δ/ΣΙ, Υπτχος (ΥΙ) Γεώργιος Τολούμης - Δ.ΔΥΓ/ΓΕΕΘΑ, Υπτχος (Μ) Ιωάννης Αρνέλλος - Ε/ΔΑΥ, Υπτχος (Μ) Γεώργιος Καραδήμας - ΔΓ’Κ/ΓΕΑ,
Υπτχος (ΕΑ) Γεώργιος Βαγενάς - Δ.ΔΕΠ, Υπτχος (ΥΙ) Δημήτριος Χατζηγεωργίου - Δ.ΔΥΓ/ΓΕΑ.
• Η Α.ΑΚ.Ε. συγχαίρει τα Μέλη του και εύχεται κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο τους.

Η νέα σύνθεση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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ΑΓΕΑ
Απτχος (Ι)
Γεώργιος Μπλιούμης

Ως Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου
Αεροπορίας, είναι υπεύθυνος για την
άρτια οργάνωση, στελέχωση, εξοπλι-
σμό, εκπαίδευση, αξιολόγηση, προπα-
ρασκευή για πόλεμο και ετοιμότητα του
συνόλου του στρατιωτικού και πολιτι-

κού προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας. Είναι μέλος του Συμ-
βουλίου Άμυνας και του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων
και μαζί με τους Αρχηγούς των λοιπών Κλάδων των Ε.Δ. στρατιω-
τικός σύμβουλος του ΥΕΘΑ.

Ανέλαβε τα καθήκοντά του στις 25 Ιανουαρίου 2019.
Εκπαίδευση: Γεννήθηκε στην Ελασσόνα. Εισήλθε στη Σχολή Ι-

κάρων το 1979 και ονομάστηκε Ανθυποσμηναγός το 1983. Είναι α-
πόφοιτος: του Σχολείου Εκπαιδευτών Εδάφους, της Σχολής Πολέ-
μου Αεροπορίας/Κατωτέρων, της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας/Α-
νωτέρων, του Σχολείου Ηλεκτρονικού Πολέμου, του Διακλαδικού
Σχολείου Ηλεκτρονικού Πολέμου.

Τοποθετήσεις: Ιανουάριος 2019: Α/ΓΕΑ - Ιανουάριος 2017 -

Ιανουάριος 2019: Α/ΑΤΑ - Μάρτιος 2015 - Ιανουάριος 2017: Δντής
Κλάδου Πολιτικής και Σχεδίασης ΓΕΑ (ΓΕΑ/Δ΄ΚΛ) - Απρίλιος 2014
- Μάρτιος 2015: Επιτελάρχης ΑΤΑ - Απρίλιος 2013 - Απρίλιος 2014:
Δντής Κλάδου Επιχειρήσεων (ΑΤΑ/Α΄ΚΛ) - Αύγουστος 2012 - Α-
πρίλιος 2013: Δκτής 110ΠΜ - Μάρτιος 2011 - Αύγουστος 2012:
Δντής της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Σχεδίασης – Επιχειρήσεων
(ΑΤΑ/Α1) - Ιούλιος 2010 - Μάρτιος 2011: Τμηματάρχης στη Δνση
Επιχειρησιακής Σχεδίασης - Επιχειρήσεων (ΑΤΑ/Α1) - Ιούλιος
2008 - Ιούλιος 2010: Υποδιοικητής 110ΠΜ - Οκτώβριος 2007 - Ι-
ούλιος 2008: Δντής της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων - Εκπαίδευσης
ΕΚΑΕ - Δεκέμβριος 2004 - Οκτώβριος 2007: Επιτελής στο NATO Al-
lied Command Transformation Headquarters, ΗΠΑ - Ιούλιος 2004
- Δεκέμβριος 2004: Επιτελής στο ΑΤΑ - Μάρτιος 2002 - Ιούλιος
2004: Διοικητής της 110ΠΜ/346Μ - Ιούλιος 1998 - Μάρτιος 2002:
Επιτελής στη Διεύθυνση Αεράμυνας - Επιβίωσης (ΑΤΑ/Α4) - Αύ-
γουστος 1996 - Ιούλιος 1998: Αξιωματικός Επιχειρήσεων της
111ΠΜ/330Μ - Ιανουάριος 1990 - Αύγουστος 1996: Ιπτάμενος
Μοίρας 111ΠΜ/330Μ - Νοέμβριος 1983 - Ιανουάριος 1990: Ιπτά-
μενος Μοίρας 110ΠΜ/337ΜΠΚ - Ιούνιος 1983 - Νοέμβριος 1983:
Εκπαιδευόμενος 117ΠΜ/Σμήνος Μετεκπαίδευσης.

Πτητικά Καθήκοντα: Έχει συμπληρώσει πάνω από 3200 ώρες
πτήσης. Έχει ιπταθεί με αεροσκάφη: T-41D, T-37B/C, T-2E, T-
33A/B, F-4E και F-16C/D.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παράδοση - Παραλαβή
Καθηκόντων Α/ΓΕΑ
Την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στη

Σχολή Ικάρων στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας στο Τατόι, παρου-
σία του ΥΕΘΑ κ. Ευάγγελου Αποστολάκη, η τελετή παράδοσης - πα-
ραλαβής των καθηκόντων του Α/ΓΕΑ, από τον Πτχο (Ι) Χρήστο Χρι-
στοδούλου στον Απτχο (Ι) Γεώργιο Μπλιούμη.

• Την Αεροπορική Ακαδημία Ελλάδος εκπροσώπησε ο Απτχος (Ι)
ε.α. Βασίλειος Κατσιαντώνης, Επίτ. Α/ΑΤΑ.

★ Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. Α.ΑΚ.Ε. εύχονται ολόψυ-
χα στο νέο Αρχηγό ΓΕΑ, Απτχο (Ι) Γεώργιο Μπλιούμη, κάθε επι-
τυχία στο έργο του και ευόδωση των στόχων του.

Παράδοση - Παραλαβή
Καθηκόντων Δκτή ΔΑΕ
Την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019 πραγματοποιήθηκε, παρουσία

του Α/ΓΕΑ, Απτχου (Ι) Γεωργίου Μπλιούμη, η τελετή παράδοσης -
παραλαβής καθηκόντων Διοικητή της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαί-
δευσης (ΔΑΕ), από τον Απτχο (Ι) Λαμπράκη Δημητρίου στον Υπτχο
(Ι) Κωνσταντίνο Γιάνναρο, στην Α.Β. Δεκέλειας, στο Τατόι.

Την Αεροπορική Ακαδημία Ελλάδος εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του
Δ.Σ. της, Απτχος (Ι) ε.α. Στυλιανός Αλεξόπουλος.

★ Ο Πρόε-
δρος και τα
μέλη του Δ.Σ.
Α.ΑΚ.Ε. εύχο-
νται ολόψυχα
στο νέο Διοι-
κητή ΔΑΕ, Υ-
πτχο (Ι) Κων-
σταντίνο Γιάν-
ναρο, κάθε ε-
πιτυχία στο
έργο του και
ευόδωση των
στόχων του.

Παράδοση - Παραλαβή
Καθηκόντων Δκτή Σ.Ι.
Την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019 πραγματοποιήθηκε, παρουσία

του Α/ΓΕΑ, Απτχου (Ι) Γεώργιου Μπλιούμη, η τελετή παράδοσης -
παραλαβής της Διοίκησης της Σχολής Ικάρων (ΣΙ), από τον Υπτχο
(Ι) Ιωάννη Γκοντικούλη στον Υπτχο (Ι) Πέτρο Χατζήρη, στην Α.Β.
Δεκέλειας, στο Τατόι.

Την Αεροπορική Ακαδημία Ελλάδος εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του
Δ.Σ. της, Απτχος (Ι) ε.α. Στυλιανός Αλεξόπουλος.
★ Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. Α.ΑΚ.Ε. εύχονται ολόψυ-

χα στο νέο Διοικητή ΣΙ, Υπτχο (Ι) Πέτρο Χατζήρη, καλή επιτυ-
χία στα νέα του καθήκοντα και δύναμη στο δύσκολο έργο του.
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ
15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1941

«Αερομαχία των Τρικάλων»
Η τελευταία αερομαχία της ΕΒΑ

Με την έναρξη του Ελληνοϊταλικού Πολέμου και την είσοδο
της Ελλάδας στον Β΄ΠΠ, την 28η Οκτωβρίου 1940, η διάταξη
μάχης της Αεροπορίας περιλάμβανε κατανομή του αεροπορικού
δυναμικού, μεταξύ και των τριών Κλάδων των Ε.Δ. Στρατός,
Ναυτικό και Αεροπορία να κρατούν στον επιχειρησιακό τους έ-
λεγχο τα αεροσκάφη που εξυπηρετούσαν το
δόγμα των επιχειρήσεών τους. Οι Διοικήσεις
Αεροπορίας Διώξεως και Βομβαρδισμού διέ-
θεταν συνολικά 158 πολεμικά αεροσκάφη, από
αυτά 79 καταδιωκτικά και βομβαρδιστικά, εκ των οποίων 59 εν
ενεργεία.

Η διάταξη μάχης της Διοίκησης Αεροπορίας Διώξεως (ΔΑΔ)
με τις 4 Μοίρες Διώξεως (Μ.Δ.) ήταν η ακόλουθη:

• 21η Μ.Δ. με αφη P.Z.L. P.24F/G και Gloster Gladiator MkI,
στα Τρίκαλα.

• 22η Μ.Δ. με αφη P.Z.L. P.24F/G στη Θεσσαλονίκη.
• 23η Μ.Δ. με αφη P.Z.L. P.24F/G στη Λάρισα.
• 24η Μ.Δ. με αφη Bloch MB.151 και Avia B.534, στην Ελευ-

σίνα.
Κατά τις επιχειρήσεις που ακολούθησαν, η Πολεμική Αεροπο-

ρία κλήθηκε να αντιμετωπίσει αρχικά την Ιταλική Αεροπορία, η
οποία παρέτασσε 463 αεροσκάφη πρώτης γραμμής, γενικά κα-
λύτερων επιδόσεων. Ωστόσο, η ΠΑ, από την αρχή αντιμετώπισε
αποφασιστικά τους Ιταλούς σε όλο το φάσμα των αποστολών
και σε όλο το μήκος του μετώπου, αλλά και των μετόπισθεν.
Κατά τη διάρκεια του εξάμηνου αγώνα υπέρ πατρίδος, οι Έλλη-
νες Αεροπόροι πέτυχαν 64 επιβεβαιωμένες καταρρίψεις και
διεκδίκησαν ακόμα 20 πιθανές, έναντι 24 επιτυχιών των Ιτα-
λών. Οι Μ.Δ. έχασαν συνολικά 14 αεροπλάνα σε αερομαχίες ή
λόγω αναγκαστικών προσγειώσεων.

Η εισβολή των Γερμανών στην Ελλάδα την 6η Απριλίου 1941
με δύναμη άνω των 1.000 αεροσκαφών βρήκε την Αεροπορία
αρκετά αποδυναμωμένη. Με την κήρυξη του πολέμου, η 22η
Μ.Δ. και η 24η Μ.Δ. μεταστάθμευσαν στο Αεροδρόμιο Βασιλι-
κής Τρικάλων με όσα αεροσκάφη δίωξης είχαν απομείνει, α-
θροίζοντας με την 21η Μ.Δ. μία δύναμη συνολικά 12 αεροσκα-
φών και αποστολή την κάλυψη των ελληνικών και βρετανικών
στρατευμάτων που υποχωρούσαν.

Ήταν 5 Gladiator της 21ης Μ.Δ. με τους Σμηναγούς Ιωάννη
Κέλλα (Δκτή Μοίρας), Κων/νο Χόνδρο, Δημήτριο Σκαλτσογιάν-
νη, Ιωάννη Παπαδημητρίου και Υποσμηναγό Ιωάννη Κατσαρό.
Επιπλέον 5 PZL-P24F/G, εκ των οποίων 4 PZL της 22ης Μ.Δ. με
τον Υποσμηναγό Βασίλειο Κοντογεώργο, τον Αρχισμηνία Επα-

μεινώνδα Δάγγουλα και τους Επισμηνίες Πανα-
γιώτη Αργυρόπουλο και Λεωνίδα Κατσαρέλη
και 1 PZL της 23ης Μ.Δ. με τον Επισμηνία Πε-
ρικλή Κουτρούμπα. Τέλος υπήρχαν και 2

Bloch MB.151 από τα εναπομείναντα της 24ης Μ.Δ. με τον Υ-
ποσμηναγό Παναγιώτη Οικονομόπουλο και τον Επισμηνία Γεώρ-
γιο Μόκκα, τα οποία είχαν μετασταθμεύσει 5 ημέρες νωρίτερα.

Το Α/Δ Βασιλικής Τρικάλων ήταν ένα από τα 25 βοηθητικά
αεροδρόμια εμπιστευτικού δικτύου που κατασκευάστηκαν στο
λυκόφως του μεσοπολέμου, λίγο πριν τον Β΄ΠΠ. Παρά τα προ-
βλήματα από τη βιαστική κατασκευή τους, το Α/Δ Βασιλικής α-
ποτέλεσε σημαντική βάση αναχαίτισης, καθώς ήταν κοντά σε
κατοικημένη περιοχή και η πρόσβαση και τηλεφωνική σύνδεση
ήταν σχετικά απλή υπόθεση. Ήταν όμως μακριά από τα κέντρα
διοικήσεως της Ελληνικής Αεροπορίας. Έδρα του ήταν η ομώνυ-
μη κωμόπολη Βασιλική, μεταξύ Τρικάλων και Καλαμπάκας.

Ωστόσο, ελάχιστοι γνωρίζουν ότι η Βασιλική Τρικάλων κρύ-
βει μια συγκλονιστική ιστορία, αυτή της μοναδικής Ελληνο-
Γερμανικής αερομαχίας στον ουρανό του Δυτικού Θεσσαλικού
κάμπου.

Στις 15 Απριλίου 1941, από 08.00-08.50 (Μεγάλη Τρίτη) έ-
μελλε να γραφεί η τελευταία σελίδα της λαμπρής δράσης της Ε-
ΒΑ κατά την πρώτη φάση της ελληνικής συμμετοχής της στο
Β’ΠΠ (1940 - 41). Πριν ξημερώσει οι χειριστές είχαν πάρει τις
θέσεις τους στα στενά cockpits, είχαν ζεστάνει τους κινητήρες
και περίμεναν την εντολή για απογείωση. Η πολυπόθητη αυτή
εντολή δεν άργησε να φθάσει.

Κάποια στιγμή από τα Αντιχάσια όρη ένα μακρινό βουητό δια-
κόπτει τη μονότονη και εκνευριστική ησυχία. Ένα σμήνος 18
γερμανικών Junker, Ju-87 «Stuka» πλησιάζει επικίνδυνα έτοιμο
να προσβάλει την πόλη των Τρικάλων. Στο αεροδρόμιο σήμανε
συναγερμός και σε λίγα λεπτά τα ελληνικά καταδιωκτικά απογει-
ώθηκαν για να αναχαιτίσουν τα γερμανικά βομβαρδιστικά. Δεν
άργησαν να συναντήσουν στον ουρανό της Καλαμπάκας το γερ-
μανικό αργοκίνητο σχηματισμό που αποτελούσε εύκολο στόχο.
Πρώτος επιτέθηκε με το αφος του Bloch MB.151 ο Εσμίας Γε-
ώργιος Μόκκας, κατορθώνοντας να «τραυματίσει» βαριά ένα
από τα «Stuka» (Nr.5889) της 2./St.G.1FF με χειριστή τον Fhnr.
Walter Seelinger, το οποίο αργότερα έκανε αναγκαστική προ-
σγείωση στα χωράφια της περιοχής και ακόμη ένα πιθανό «Stu-
ka». Ωστόσο, σε μεγαλύτερο ύψος πετούσαν 30 γερμανικά
Messerschmitt «Bf-109E», συνοδεία των «Stuka», τα οποία δεν
είχαν γίνει αντιληπτά. Τα γερμανικά «Bf-109E» αντεπιτέθηκαν
στα ελληνικά και η αερομαχία που ακολούθησε με μια αναλογία
4:1, δεν κράτησε πάνω από 10 λεπτά.

Αποτέλεσμα ήταν να επικρατήσουν οι Γερμανοί, όχι όμως χω-
ρίς τίμημα. Το ένα 2Ju-87 επιβεβαιωμένο και ένα Bf-109E κα-
ταρρίφθηκαν από ελληνικής πλευράς. Οι δυνατότητες των
Messerschmitt σε ταχύτητα και εξοπλισμό ήταν κατά πολύ υ-
πέρτερες των ελληνικών καταδιωκτικών. Οι Έλληνες αεροπόροι,

Απεικόνιση της κατάρριψης Γερμανικού «Stuka» από τον Εσμία Γ. Μόκκα
με το Bloch MB.151

Του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
Απτχου (Ι) ε.α., Προέδρου ΔΣ ΑΑΚΕ 
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Άταφοι ήρωες
(Αλβανικό Μέτωπο 1940 - 41

Εκείνοι που δεν γύρισαν)

Ούτε μια «κλίνη νεκρική»
μήτε μνήμα δεν έχεις
μήτε και μνημοκάντηλο
άκλαυτη η θανή σου.

Μες σε γκρεμούρια, ρεματιές
σε υψώματα, νεροφαγιές
άταφο το κορμί σου

και δεν το νεκροστόλισαν
μήτε το μοιρολόγησαν
η Μάνα κι η αδελφή σου.

Ηλίας Γ. Σβάρνας
Ελληνικό Στρατιωτικό Κοιμητήριο στους Βουλιαράτες, με ενταφιασμένους άγνωστους

Έλληνες στρατιώτες του Ελληνο-ιταλικού πολέμου

σύμφωνα με τις μαρτυρίες και των κατοίκων της περιοχής, δεν
λιποψύχησαν, παρά το γεγονός ότι πολεμούσαν με την τότε με-
γαλύτερη στρατιωτική μηχανή του κόσμου. Έδωσαν την έσχατη
μάχη, πολέμησαν με ισχυρότερους αντιπάλους για την τιμή και
την ελευθερία, έζησαν τις δικές τους «Θερμοπύλες» και έπεσαν
με αυτοθυσία περνώντας στο πάνθεον των ηρώων.

Κατά τη διάρκεια της αερομαχίας τα αφη PZL P.24 του Εσμία
Κουτρούμπα και Bloch MB.151 του Εσμία Μόκκα καταρρίφθη-
καν από το Bf-109E του Γερμανού άσσου Gustav Rudel και οι
χειριστές τους βρήκαν ηρωικό θάνατο. Το θάνατό τους εκδική-
θηκε ο συνάδελφός τους Αργυρόπουλος, ο οποίος μέσα στο
πανδαιμόνιο των 60 εμπλεκόμενων αεροσκαφών πέτυχε την κα-
τάρριψη ενός Bf-109E. Την ίδια στιγμή ο Εσμίας Κατσαρέλης με-
τά από έναν άνισο αγώνα με τα Messerschmitt εγκατέλειψε το
PZL P.24 τραυματισμένος σοβαρά. Ο Σγός Κέλλας προσγείωσε
το Gladiator «κόσκινο» από σφαίρες, όταν όλοι τον θεωρούσαν
νεκρό. Ο Υπσγός Κοντογεώργος αγωνιζόμενος με όλη τη δύναμη
της ψυχής του κατάφερε να προσγειώσει το δικό του PZL P.24,
αν και τραυματίας. Το Bloch MB.151 του Υπσγου Οικονομόπου-
λου υπέστη σοβαρές ζημιές. Τα εναπομείναντα ελληνικά μαχη-
τικά κατευθύνθηκαν σε άλλα αεροδρόμια όπου δυστυχώς δεν α-
πέφυγαν την καταστροφή.

Γράφτηκαν πολλά κατά καιρούς γι' αυτή την αερομαχία, όμως
τα γεγονότα και οι εικόνες εκείνης της μάχης έμειναν ανεξίτη-
λες στις μνήμες των κατοίκων της περιοχής, αδιάψευστων μαρ-
τύρων των πραγματικών γεγονότων. Χαρακτηριστικά αναφέρουν
ότι «ο Σγός Κέλλας έπεσε από το αεροπλάνο του από τα σαρά-
ντα μέτρα αλλά το αλεξίπτωτο δεν άνοιξε και νόμισαν ότι σκο-
τώθηκε. Παρόλα αυτά σώθηκε, γύρισε στη Μοίρα του και πολέ-
μησε στη Βόρειο Αφρική».

Το ιστορικό «Α/Δ Βασιλικής Τρικάλων», από όπου έδρασαν οι
Έλληνες αεροπόροι δεν υπάρχει σήμερα, λόγω αναδασμού και
μετατροπής του σε αγρό και αργότερα απαλλοτρίωσής του για
τον Ε65.

Ο Σγός Ιωάννης Κέλλας, Διοικητής της 21ης Μ.Δ. με τους η-
ρωικούς αεροπόρους και τα 12 λαβωμένα αεροσκάφη διώξεως,
είπαν το δικό τους «Μολών Λαβέ» σε έναν αντίπαλο που η δύ-

ναμή του προεξοφλούσε ότι η όποια εμπλοκή μαζί του θα ήταν
καθαρή θυσία. Οι Έλληνες αεροπόροι έδωσαν λαμπρό παράδειγ-
μα αυταπάρνησης, αυτοθυσίας και αγάπης για την πατρίδα. Όλοι
διακρίθηκαν για τη γενναιότητά τους στην αερομαχία της 15ης
Απριλίου 1941.

Από την έναρξη του Β΄ΠΠ έως και τη λήξη των επιχειρήσεων
του 1940-41 είχαμε 52 πεσόντες αξιωματικούς και υπαξιωματι-
κούς αεροπόρους. Ξεχωρίζουν στο πάνθεον των ηρώων αερο-
πόρων του Έπους ‘40, ο Υποσμηναγός Ευάγγελος Γιάνναρης, ο
πρώτος πεσών και ο Επισμηνίας Γεώργιος Μόκκας, ο τελευταί-
ος πεσών, αλλά και πρώτος Έλληνας αεροπόρος που κατέρριψε
γερμανικό «Stuka» κατά τον Β΄ΠΠ.

Η μάχη αυτή σήμανε ουσιαστικά και το τυπικό τέλος του
αεροπορικού πολέμου στους ελεύθερους ελληνικούς ουρα-
νούς και έμεινε στην ιστορία ως η «Αερομαχία των Τρικά-
λων».

Πηγές: 
https://www.haf.gr/history/haf-history/1940-1941/
http://www.pasoipa.org.gr/lefkoma/pilot_details/?id=172
Η Αεροπορία στον Πόλεμο του ’40 (Ηλίας Καρταλαμάκης, Αεροπόρος)
http://library.techlink.gr/2t/article-main.asp?mag=3&issue=244&article=3978
http://trikkipress.gr/η-άγνωστη-ιστορία-του-μυστικού-αεροδρ/
http://morisgeorge.com/portfolios/mokkas_greek_bloch_151/

Χειμώνας του 1941, PZL P.24 της 22ης Μ.Δ. O Yπσγός Bασ.
Κοντογεώργος αριστερά της εικόνας με τον Σγο Ι. Κέλλα Δκτή 21ης Μ.Δ.
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βημα μελων & φιλων

Δημοσκοπήσεις

Δ εν χρειάζεται να είσαι πολιτικός για
να ασχοληθείς με τις δημοσκοπή-
σεις γενικά, όπως συμβαίνει, διότι

γύρω από αυτές καλλιεργούνται διάφοροι
μύθοι και έχουν προκαλέσει διάφορες πλα-
σματικές εντυπώσεις που πρέπει να ξεκα-
θαριστούν. Το παρόν κείμενο προσπαθεί να
ξεκαθαρίσει τη χρησιμότητα των δημοσκο-
πήσεων και πως πρέπει να αξιοποιούνται
αυτές για να εξάγονται τα αναμενόμενα
σωστά αποτελέσματα.

Σύμφωνα με την έκδοση του Ινστιτούτου
Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής»,
οι δημοσκοπήσεις είναι δύο ειδών:

Το πρώτο είδος που είναι και πιο γνωστό
είναι οι ποσοτικές δημοσκοπήσεις που
διερευνούν ποσοτικά στοιχεία, δηλαδή πό-
σο τοις % του πληθυσμού πιστεύει το άλφα
ή το βήτα πράγμα. Στόχος των δημοσκοπή-
σεων αυτών είναι να βρούμε το πως σκέ-
πτεται ο πληθυσμός σε επίπεδο ποσοστών.
Οι ποσοτικές δημοσκοπήσεις είναι ασφα-
λώς η βάση για να γνωρίζουμε πως αντιδρά
η κοινή γνώμη συνολικά, αλλά και σε συ-
γκεκριμένα τμήματά της (π.χ. νέοι, νοικο-
κυρές, χαμηλά εισοδήματα, συνταξιούχοι
κ.λπ.).

Το δεύτερο είδος δημοσκοπήσεων, λιγό-
ερο βασικό, αλλά μερικές φορές εξίσου ου-
σιώδες είναι οι ποιοτικές δημοσκοπή-
σεις. Εδώ δεν προσπαθούμε να βρούμε πιο
ποσοστό των ανθρώπων πιστεύει τι, αλλά
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά πίσω από τα
ποσοστά και τους αριθμούς, γι’ αυτό η προ-
σέγγιση των δύο ειδών δημοσκοπήσεων εί-

ναι διαφορετική μεθοδολογικά και έχουν
αρκετά διαφορετικούς στόχους.

Οι ποσοτικές έρευνες γίνονται σε μεγά-
λα δείγματα (800 - 2.000 άτομα) με ερωτή-
σεις στην κατοικία των ερωτώμενων. Επί-
σης το δείγμα πρέπει να είναι αντιπροσω-
πευτικό.

Οι ποιοτικές έρευνες έχουν τελείως δια-
φορετική μεθοδολογία, καθώς επιλέγονται
συγκεκριμένα γκρουπ (8 - 10 ατόμων) για
συζήτηση.

Η ουσία αυτής της μορφής δημοσκόπη-
σης είναι η συζήτηση που κρατάει δύο -
τρεις ώρες για κάθε ομάδα. Για την κάθε
συζήτηση προκύπτουν τα όποια ποιοτικά
και όχι ποσοτικά χαρακτηριστικά.

Οι ποιοτικές έρευνες συντονίζονται συ-
νήθως από ψυχολόγους, διαμορφώνεται
σχετικός «Οδηγός συζήτησης» και ο συντο-
νιστής αποδεικνύεται κρίσιμος για τη ροή
της συζήτησης αυτής, αλλά και για την ανά-
δειξη χρήσιμων ποιοτικών στοιχείων. Μια
ποιοτική έρευνα δεν προηγείται ούτε απα-
ραιτήτως έπεται μιας προσωπικής, παρά μό-
νο όταν αυτό που αναζητούμε από τη φύση
του δεν μπορεί να μετρηθεί ποσοτικά.

Με τις ποσοτικές ψάχνουμε κυρίως:
― Ποια προβλήματα απασχολούν την

κοινή γνώμη.
― Ποια είναι τα πιο σημαντικά και ποιος

μπορεί ή όχι να τα λύσει.
― Πόσο δημοφιλής είναι ο υποψήφιος ή

εκείνος της άλλης πλευράς.
― Ποια τα κυρίαρχα θετικά ή αρνητικά

χαρακτηριστικά των ψηφοφόρων.

― Τι περιμένουν από εμάς οι ψηφοφόροι
και τι από τον αντίπαλο.

― Ποια είναι η απόδοση εκείνου που κα-
τέχει εξουσία (που πέτυχε και που απέτυ-
χε).

― Ποιες κρίσιμες ιδιότητες θα κρίνουν
τις εκλογές.

― Ποια κρίσιμα προβλήματα θα καθορί-
σουν την ψήφο.

Με τις ποιοτικές αναζητούμε κυρίως:
― Ιδιότητες που θεωρούνται σημαντι-

κές για τους ψηφοφόρους.
― Συνολικό κλίμα και αίτια για το κλίμα

αυτό.
― Έννοιες, συνθήματα, όρους, είναι

πράγματα που πρέπει να ψάξουμε σε βά-
θος.

Σύμφωνα με τα, σε γενικές γραμμές, ανα-
φερόμενα παραπάνω, προαπαιτούμενο εί-
ναι η γνώση για το τοπίο στο χώρο της κοι-
νής γνώμης.

Επομένως, μόνο εάν υπάρχει η γνώση
αυτή, μπορούν να υπάρξουν και σωστές α-
ντιδράσεις και η γνώση αυτή του περιβάλ-
λοντος προϋποθέτει τη φωτογράφισή του
με μια έγκυρη δημοσκόπησή του. Άρα από
τα παραπάνω αναλυόμενα αποδεικνύεται
ότι απαιτείται η γνώση από όλους για τις
δημοσκοπήσεις και αυτός είναι και ο βασι-
κός λόγος που μου επέβαλε να ασχοληθώ
με αυτό το θέμα.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Υπτχος ε.α., Πρόεδρος Συνδέσμου Αποστράτων

Εν. Δυν. Σωμ. Ασφ. Ν. Φωκίδος,
πρ. Α’ Αντιπρόεδρος Α.ΑΚ.Ε.

Έλληνας Σμηναγός ο «καλύτερος πιλότος - ηγέτης»
στο TLP ΝΑΤΟ, 2019

Από τη Δευτέρα 11 έως
την Πέμπτη 28 Φεβρουαρί-
ου 2019, η 337 Μοίρα Ανα-
χαίτησης (Gost) της 110
Π.Μ. συμμετείχε σε εκπαί-
δευση του Tactical Leader-
ship Programme (TLP) του
NATO, στην Αεροπορική Βά-
ση Los Llanos, στο Albacete
Ισπανίας με 4 αεροσκάφη F-
16BLK 52+ και με ανάλογο
ιπτάμενο και τεχνικό προ-
σωπικό. Στην εν λόγω εκπαίδευση συμμετείχαν οι Πολεμικές Αερο-
πορίες της Ισπανίας με αεροσκάφη EF-18, της Γαλλίας με αεροσκά-
φη Rafale, του Βελγίου με F-16MLU, της Ιταλίας με EF2000 Eu-
rofighter, της Γερμανίας με αεροσκάφη Tornado και των ΗΠΑ με α-
εροσκάφη F-15 Strike Eagle.

Οι ιπτάμενοι της 337Μ πρώτευσαν τόσο σε συλλογικό όσο και

προσωπικό επίπεδο, στους τομείς της εκπαίδευσης,
μεταξύ των πληρωμάτων
των χωρών που συμμετεί-
χαν. Στην κορυφή αυτών,
ο Σμηναγός (Ι) Βασίλης
Κοντόπουλος, ο οποίος
ψηφίσθηκε από όλους
τους συναδέλφους του ως
ο καλύτερος πιλότος της
εκπαιδευτικής σειράς στο
ΝΑΤΟ.

Πρόκειται για μια διεθνή, την πρώτη αυτού του επι-
πέδου, διάκριση για τα «Φαντάσματα» όπως είναι το διακριτικό της
337Μ, η οποία διαρκώς αναβαθμίζεται επιχειρησιακά, παράλληλα
με την έδρα της, την 110 ΠΜ.
✔� Η Α.ΑΚ.Ε. συγχαίρει την 337Μ για την επιτυχία αυτή, ιδι-

αίτερα τον πρωτεύσαντα πιλότο της, ως δικαίωση της ιστο-
ρίας της ΠΑ και κληρονομιά για το μέλλον.
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ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΔΩΡΕΕΣ ΠΡΟΣ ΑΑΚΕ

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
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ - Απτχος (Ι) ε.α.

Πρόεδρος Α.ΑΚ.Ε.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ - Υπτχος (Μ) ε.α.

Α’ Αντιπρόεδρος - Ταμίας Δ.Σ. της Α.ΑΚ.Ε.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΚΛΗΡΗΣ Απτχος (Ι) ε.α.

Β’ Αντιπρόεδρος Α.ΑΚ.Ε.
ΘΩΜΑΣ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - Απτχος (Ι) ε.α., επίτ. Δ/ΔΑΕ

Γεν. Γραμματέας Α.ΑΚ.Ε.
Δρ 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.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΙΔΕΑ

Προς ενίσχυση του Εθνικού Σκοπού της ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Α.ΑΚ.Ε.) και στη μνήμη προσφιλών τους προσώπων κατέ-
θεσαν ή απέστειλαν στην Α.ΑΚ.Ε. οι κάτωθι τα αντίστοιχα ποσά, τα οποία πάντοτε εκπίπτουν του φόρου.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΤΟΥΣ 2019 Ευρώ
ΣΑΡΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ                                                  30
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                 30
ΝΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                  30
ΤΕΝΕΚΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                                    30
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                 40
ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                    30
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ                                    40
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ                                         30
ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                                      20
ΣΚΛΗΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ                                                30
ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                        30
ΜΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                                 30
ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                             30
ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                           130
ΒΟΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                               30
ΤΣΟΥΡΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ                                               50
ΖΩΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ                                                    30
ΜΕΡΚΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                           30
ΧΕΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                           30
ΖΥΓΟΜΑΛΑΣ ΑΔΑΜ.                                               30
ΣΤΡΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                                   20
ΠΙΣΤΙΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                             50
ΜΠΑΣΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ                                           30
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ                             30
ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                           30
ΝΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                                     30
ΒΟΥΛΙΩΤΗΣ ΜΕΝ.                                                   30
ΔΗΜΟΥΛΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ                                           30
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                          30
ΝΤΟΥΖΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΟΥΓΚΟΥΤΣΗ ΣΤΕΛΛΑ              30
ΝΤΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ                                                 30
ΚΑΡΑΠΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                           30
ΤΡΙΠΕΡΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                                         30
ΤΡΕΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                             30
ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΩΜΑΣ                                     30
ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ                                              30
ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                      30
ΜΑΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                  30
ΜΠΕΛΔΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                          30

ΖΑΜΠΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ                                          30
ΒΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ                                   30
ΒΑΡΒΑΤΣΙΚΟΥ-ΜΠΑΝΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                      30
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ                                           30
ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                            30
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.                                             30
ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                                        30
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                         30
ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                                          30
ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                      30
ΓΕΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                             30
ΣΒΑΡΝΑΣ ΗΛΙΑΣ                                                     30
ΔΟΚΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ                                            30
ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                         30
ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ                                   30

ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ                                       30
ΤΣΑΛΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ                                                 50
ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                              20
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ                                   30
ΤΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                               30
ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                          30
ΨΗΛΟΛΙΧΝΟΥ ΕΛΕΝΗ                                              30
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                           30
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                 50
ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΑΔΑΜ.                                                 30
ΤΟΥΡΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                                         40
ΤΣΑΜΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ                                     30
ALPHA BANK  7/2/2019                                          30
ALPHA BANK 27/2/2019                                         30
ΦΙΣΕΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                                              50

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 κα-

τάστημα της Alpha Bank ή σε άλλη Τράπεζα.
3. Με μεταφορά του ποσού στο λογαριασμό Alpha Bank της Α.ΑΚ.Ε., μέσω των εναλ-

λακτικών δικτύων e-banking, phone banking, ΑΤΜ, σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε
Τράπεζας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλούνται τα Μέλη μας που εμβάζουν τη συνδρομή τους μέσω Τρά-
πεζας 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

☞

ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ

Πρόσφατα έφυγαν από κοντά μας δύο διακεκριμένα Μέλη
της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδας. Η Άννα Τζιροπούλου -
Ευσταθίου, καθηγήτρια, φιλόλογος, συγγραφέας και ο Βασί-
λης Κόκκινος, πρ. Πρόεδρος Αρείου Πάγου.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τους σκεπάζει.

«Οι πολιτισμένοι λαοί κερδίζουν την εξουσία
με την ψήφο των πολλών, κυβερνώνται
με την ικανότητα των ολίγων
και μεγαλουργούν με την πνοή του ενός».

Ελευθέριος Βενιζέλος
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εκπροσωπησεισ σε εκδηλωσεισ

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

✔�
 Ο Α’ Αντιπρόεδρος της Α.ΑΚ.Ε. και Πρόεδρος του Συνδέ-
σμου Αποστράτων Ε.Δ. και Σωμ. Ασφαλείας Ν. Φωκίδος

Υπτχος ε.α. Παναγιώτης Κ. Παπαδάκης, εκπροσώπησε την Αε-
ροπορική Ακαδημία Ελλάδος, αλλά και το Σύνδεσμο:

• Στις 19.12.2018 στο Πολεμικό Μουσείο όπου έγινε η παρου-
σίαση του βιβλίου του Υπτχου ε.α. Παναγιώτη - Βαρδή Παπαδάκη
με τίτλο «Η κατάκτηση των Αιθέρων, Αεροπορική ιδέα και ι-
στορία». Χαιρετισμό απηύθυνε ο Γεώργιος Αυλωνίτης Πτχος επί-
τιμος Α/ΓΕΑ και αναφέρθηκαν για το αξιόλογο βιβλίο με τα καλύ-
τερα λόγια οι: Απτχος ε.α. κ. Γεώργιος Γερούλης, Δρ. Κωνσταντίνος
Λαγός Λέκτορας Αεροπορικής Ιστορίας Σχολής Ικάρων, και Δρ. Ιω-
άννης Τζαμτζής, Καθηγητής Ρωμαϊκής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων. Συντονιστής της εκδηλώσεως ήταν ο Δρ. Νικόλαος Πα-
παναστασόπουλος, μεταδιδακτορικός συνεργάτης στο Πάντειο Πα-
νεπιστήμιο και Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων.

• Στις 23.1.2019 στο ξενοδοχείο Κάραβελ όπου έγινε η κοπή
πίτας βουλευτού Λευκάδος Ν.Δ. Αθανασίου Καββαδά και εκλεκτού
μέλους της Α.ΑΚ.Ε. Υπήρξε υπερβολικά μεγάλος αριθμός μελών
πατριωτών και φίλων αλλά και αρκετοί βουλευτές της Ν.Δ. Υπήρ-
ξαν ωραίες ομιλίες πατριωτικού κυρίως περιεχομένου από πολλούς
ομιλητές και εξαιρετική πατριωτική ομιλία από τον βουλευτή Ν.Δ.
κ. Αθ. Καββαδά.

• Στις 7.2.2019 όπου η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αερο-
πορίας (Ε.Α.Α.Α.), πραγματοποίησε με επιτυχία τελετή κοπής πί-

τας στις αίθουσες της Α.ΑΕ.Δ. Η εκδήλωση εκπροσωπήθηκε από
τον Υπ. ΥΕΘΑ, τον ΑΓΕΑ από πολλά μέλη των Αποστράτων και λοι-
πών μελών των Ε.Δ. και Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά και εκλεκτών
φίλων της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο εκλεκτός Πρόεδρος της ΕΑΑΑ Απτχος (Ι) ε.α. Σπύρος Καββού-
ρης, στη σπουδαία ομιλία του ευχαρίστησε όλους τους προσκεκλη-
μένους για την παρουσία τους και προέβη στην κοπή της βασιλό-
πιτας. Στη συνέχεια ακολούθησε η συνεστίαση των καλεσμένων με
εκλεκτά εδέσματα και ποτά.

• Στις 10.2.2019 όπου πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γε-
νική Συνέλευση του Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών (ΠΚΡ)
στην αίθουσα του «Δελφοί» με τα εξής θέματα και την κοπή της
βασιλόπιτας.

1. Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2018.
2. Οικονομικός Απολογισμός έτους 2018.
3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για τα οικονομικά του έτους

2018.
4. Έγκριση πεπραγμένων 2018 από τη Γενική Συνέλευση και α-

παλλαγή του Δ.Σ. από κάθε διαχειριστική ευθύνη.
5. Ανακοινώσεις - Προτάσεις.
Τα ανακοινωθέντα θέματα ήταν σοβαρά που έδειχναν ότι από τα

προηγούμενα Δ.Σ. η Διοίκησή τους μη ενεργούσα κατά τον ορθό
τρόπο είχε δημιουργήσει προβλήματα που απαιτούν περαιτέρω διε-
ρεύνηση και ενέργειες όπως προβλέπονται από τη Νομοθεσία μας.

«Δυστυχώς οι πόλεμοι θα
εξακολουθήσουν να γίνονται
και δεν θα σταματήσουν, πα-
ρά μονάχα, αν γίνει ποτέ και
κυβερνήσουν τον κόσμο οι
μάνες» είχε πει το 1995 σε ομι-
λία του για την επέτειο των 50
χρόνων από τη λήξη του Β’ ΠΠ ο
Απτχος ε.α. Κωνσταντίνος Χα-
τζηλάκος.

Τα παραπάνω λόγια αποκτούν
ιδιαίτερη βαρύτητα αν αναλογι-
στεί κανείς ότι προέρχονται από
έναν μαχητή, σαν αυτούς που
σήμερα φαίνεται να σπανίζουν.

Ο Κωνσταντίνος Χατζηλάκος γεννήθηκε στη Λάρισα το 1920. Κα-
τετάγη στη 10η σειρά της Σχολής Ικάρων το 1940, όταν η ανθρω-

πότητα οδηγούνταν στον Β’ ΠΠ. Κατά τη διάρκεια του πολέμου ή-
ταν Ιπτάμενος μάχιμος αξιωματικός στην Ε.Β.Α. «καταγράφοντας»
περί τις 200 πολεμικές αποστολές, ως χειριστής καταδιωκτικών α-
φών Hurricane και Spitfire, στα μέτωπα της Βορείου Αφρικής, Με-
σογείου, Ιαλίας, Γιουγκοσλαβίας και του Αιγαίου.

Σήμερα, πλησιάζοντας τον έναν αιώνα ζωής, ο αειθαλής μαχη-
τής των αιθέρων που συνέδεσε το όνομά του με λαμπρές σελίδες
της ιστορίας των συμμαχικών στρατευμάτων στη μάχη τους κατά
του Άξονα, αφήνει ένα πόνημα - πολεμικό ημερολόγιο 540 σελί-
δων, παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές αεροπόρων.

Η παρουσίαση του βιβλίου του έγινε στις 14.11.2018 στο κατά-
μεστο Αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου. Παλαιοί συμπολεμι-
στές, απόστρατοι, συγγενείς, φίλοι, εκπρόσωποι της στρατιωτικής
και πολιτικής ηγεσίας αλλά και δεκάδες Ίκαροι που βάδισαν ή φι-
λοδοξούν να βαδίσουν στο δρόμο που χάραξε μαζί με μια χούφτα
συναδέλφους του αναλαμβάνοντας το τιτάνιο έργο της ανασυγκρό-
τησης της ΠΑ μετά τη λήξη του πολέμου, ήταν όλοι εκεί.

«Η τελευταία Αποστολή», Εκδόσεων «ΜΙΛΗΤΟΣ»
Ένα ζωντανό ημερολόγιο γεμάτο ιστορίες Ιπταμένων, από τον Β’ ΠΠ

Ο Πρόεδρος & τα μέλη του Δ.Σ.
της ΑΑΚΕ

εύχονται στα μέλη, τις οικογένειές τους
και στους αναγνώστες

της ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

&
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ


