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ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Α.ΑΚ.Ε.) 

ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ - ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. 
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΤΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1986

Συνέχεια σελ. 6-9

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Δ.Σ. της Α.ΑΚ.Ε. 
εύχονται στα Μέλη της Ακαδημίας και στις οικογένειές τους

✔∆Ô 2020 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ Î¿ÙˆıÈ ∂È‰È-
Î¤˜ ™˘ÓÂ‰Ú›Â˜ Î·È °ÂÓÈÎ‹ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ÛÙËÓ ∞›ıÔ˘-

Û· ™˘ÓÂ‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ «π¿Îˆ‚Ô˜ ∆ÛÔ‡ÓË˜» ÙË˜ ∞.∞∫.∂. 
¿ÓÙ· ÛÙÈ˜ 12.00: 
― ¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ 6 ª·ÚÙ›Ô˘: °ÂÓÈÎ‹ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË. 
― ¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ 8 ª·˝Ô˘: ∂È‰ÈÎ‹ ™˘ÓÂ‰Ú›· Î·È ·Ó·Î‹-

Ú˘ÍË Ó¤ˆÓ ÌÂÏÒÓ. 
― ¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ 9 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘: ∂È‰ÈÎ‹ ™˘ÓÂ‰Ú›· Î·È ·-

Ó·Î‹Ú˘ÍË Ó¤ˆÓ ÌÂÏÒÓ. 
― ¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ 11 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘: ∂È‰ÈÎ‹ ™˘ÓÂ‰Ú›·. 
● ∂›ÛË˜, ÁÓˆÛÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Î¿ÙˆıÈ ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜: 
― ∆ÂÙ¿ÚÙË 20 ª·˝Ô˘: ∏ÌÂÚ›‰· ∞.∞∫.∂. 

― ¶¤ÌÙË 5 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘: ∂ÔÚÙ‹ ÙË˜ ¶.∞.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Α.ΑΚ.Ε.

• °È· ÙÈ˜ ÂÔÚÙ¤˜ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ ı· 
·Ú·ÌÂ›ÓÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¿ Ù· ÁÚ·ÊÂ›· ·fi ¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ 
20.12.2019 ¤ˆ˜ Î·È ¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ 10.1.2020.

Α.ΑΚ.Ε. ΑΙΘΟΥΣΑ «ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΟΥΝΗΣ» 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
Στην κατάμεστη αίθουσα της Α.ΑΚ.Ε. κατά την Ειδική Συνεδρία 
που πραγματοποιήθηκε στις 11.10.19 έλαβε χώρα η ανακήρυξη 

των νέων μελών. 
Ο Πρόεδρος της Α.ΑΚ.Ε. καλωσόρισε τους παρισταμένους και στη συ-

νέχεια ο Γεν. Γραμματέας της Α.ΑΚ.Ε. αναφέρθηκε στα τιμώμενα πρόσω-
πα, μέσα από τα πλούσια βιογραφικά τους σημειώματα. 

∂È‰ÈÎ‹ ™˘ÓÂ‰Ú›· 
∞.∞∫.∂. 13-12-2019 

Κατά την Ειδική Συνεδρία της Α.ΑΚ.Ε. την Παρα-
σκευή 13.12.2019 πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη 
Επιμνημόσυνη Δέηση στη μνήμη των θανόντων 
μελών της από ιδρύσεώς της και ο Αγιασμός για το 
Νέο Έτος. 

➜ Στη σελ. 14 η αναφορά των θανόντων μελών 

Συνέχεια σελ. 2-3
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Σύντομη ήταν η αναφορά στο έργο τους, αλλά ι-
κανή να καταπλήξει τους παρισταμένους. Τα νέα 
μέλη χειροκροτήθηκαν θερμά κατά την αντιφώνη-
σή τους και τις εκ μέρους τους ευχαριστίες με προ-
τροπές για ευδοκίμηση των σκοπών της Α.ΑΚ.Ε. 

Λόγω πληθώρας ύλης, αντί των αντιφωνήσεων, 
δημοσιεύονται στις σελ. 3 - 5 επιγραμματικά τα 
σύντομα βιογραφικά σημειώματα εκάστου μέλους 
αλφαβητικά. 

Κατά την αντιφώνηση όλα τα νέα μέλη ευχαρί-
στησαν θερμά τον πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. 
της Α.ΑΚ.Ε. Έκαναν αναφορά με μεγάλη συγκίνηση 
στις σχέσεις που έχουν με το Αεροπορικό πνεύμα 
και υποσχέθηκαν να βοηθήσουν στην επίτευξη των 
στόχων της.

Συνέχεια από σελ. 1

∞Ó·Î‹Ú˘ÍË ∞/°∂∞ ÛÂ ∆·ÎÙÈÎfi ª¤ÏÔ˜ ÙË˜ ∞.∞∫.∂

Την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιάκωβος Τσούνης» της Α.ΑΚ.Ε. 
η τελετή ανακήρυξης του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Α/ΓΕΑ), Απτχου (Ι) κ. Γεώργιου Μπλιούμη, ως 
Τακτικού Μέλους της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος, με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Α.ΑΚ.Ε. καλωσόρισε τον κ. Α/ΓΕΑ στην 
έδρα της Α.ΑΚ.Ε. και του απένειμε το τιμητικό Δίπλωμα και το 
Έμβλημα της Αεροπορικής Ακαδημίας. Προηγουμένως, ο Γενι-
κός Γραμματέας Α.ΑΚ.Ε. αναφέρθηκε στον τιμώμενο και ανέ-
γνωσε το πλούσιο βιογραφικό του σημείωμα. 

 

Αντιφώνηση κ. Α/ΓΕΑ 
 

«Αξιότιμα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελεί ιδιαί-
τερη χαρά και τιμή να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, στον φιλό-
ξενο χώρο της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος, ενός φορέα 
που παρουσιάζει αξιοσημείωτη δραστηριότητα στα αεροπορικά 
δρώμενα της χώρας μας. Κάτω από τα φτερά της συνενώνονται 
και δραστηριοποιούνται ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί, εν 
ενεργεία και μη, καθώς και σεβαστές προσωπικότητες του αε-
ροπορικού χώρου και του αεραθλητισμού, συμβάλλοντας στη 
διάδοση της αεροπορικής ιδέας. 

Η ανωτέρω δραστηριότητα παίρνει σάρκα και οστά με παρα-
κολούθηση των εξελίξεων στις επιστήμες που σχετίζονται με 
τον αεροπορικό, αεροδιαστημικό και αεραθλητικό χώρο, με συ-
νεργασίες με κρατικούς φορείς - ιδρύματα και οργανώσεις, αλλά 
και με οργάνωση εκδηλώσεων και κυκλοφορία εντύπου και η-

λεκτρονικού υλικού, για την ευαισθητοποίηση της νεολαίας 
κυρίως, σχετικά με τις αεροπορικές δράσεις. 

Η αναγόρευσή μου σε επίτιμο μέλος της Αεροπορικής Ακα-
δημίας αποτελεί ξεχωριστή διάκριση για μένα και με τιμά ως 
άνθρωπο αλλά και ως Αξιωματικό και Αρχηγό της Π.Α. 

Στο πρόσωπό μου τιμάται όλο το προσωπικό της Πολεμικής Α-
εροπορίας, ενός οργανισμού που αγωνίζεται καθημερινά για τη 
διασφάλιση της ειρήνης και της εδαφικής ακεραιότητας της χώ-
ρας μας. Παράλληλα, προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο σημαντι-
κές υπηρεσίες, καθώς συμμετέχει ενεργά στην καταπολέμηση 
των δασικών πυρκαγιών, εκτελεί αεροδιακομιδές, από απομα-
κρυσμένες ή αποκλεισμένες περιοχές, ανθρώπων που βρίσκο-
νται σε κίνδυνο και αποτελεί τον βασικό πυλώνα στον τομέα έ-
ρευνας-διάσωσης, ιδιαίτερα υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες. 

Η σημερινή εκδήλωση αποτελεί ξεχωριστό έπαινο για την 
Πολεμική Αεροπορία και εμένα προσωπικά και σας ευχαριστώ 
πολύ για την τιμή που μου κάνετε. 

Σας διαβεβαιώνω ότι, η οικογένεια της Πολεμικής Αεροπο-
ρίας θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό σας, σε ένα πλαίσιο αμοι-
βαίου σεβασμού και συνεργασίας για την προώθηση των ευγε-
νών ιδεών που όλοι πρεσβεύουμε. Σας ευχαριστώ».

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Α.ΑΚ.Ε. ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 11/10/2019
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Γεννήθηκε στη Νέα Ιωνία Αττικής 

και είναι μόνιμος κάτοικος Καισαρια-
νής από το 1981.  

Το 1976, εισήλθε στη ΣΤΥΑ και α-
ποφοίτησε το 1978 με την ειδικότη-
τα του Γενικού Επισκευαστή Οργά-
νων. Αποστρατεύτηκε το 2008 με το 
βαθμό του Ασμχου. 

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματι-
κής του εξέλιξης, του ανατέθηκαν 
ποικίλα διοικητικά καθήκοντα και θέ-
σεις ευθύνης. Τιμήθηκε με όλα τα 
Παράσημα - Μετάλλια - Διαμνημονεύ-
σεις, που αναλογούν στον βαθμό του. 

Ασχολείται με τα κοινά, με κοινω-
φελείς Συλλόγους, Ενώσεις και είναι εκλεγμένος Δημ. Σύμβουλος Καισα-
ριανής. Είναι έγγαμος με ένα τέκνο. 

 

 
 
Γεννήθηκε στη Βεγόρα Φλώρινας 

και αποφοίτησε από τη Σ.Ι. - ΤΜ. Μη-
χανικών το 1979 ως Ανθσγός με την 
ειδικότητα του Μηχανικού Ηλεκτρο-
νικών. 

Αποφοίτησε από τη Σχολή Επιτε-
λών Αεροπορίας, από το Αεροπορικό 
Πανεπιστήμιο της Αμερικής ως Εκ-
παιδευτής, από σχολεία ΝΑΤΟ ως 
Μηχανικός και εκπαιδευτής συστημά-
των Radar, από σχολεία εξειδίκευσης 
στη χώρα ως Μηχανικός και Προ-
γραμματιστής Επιχειρ. Λογισμικού 
συστημάτων Αεράμυνας, Επικοινω-
νιών και Η/Υ. Είναι τελειόφοιτος Τμ. 

Διοίκησης Επιχειρήσεων της ΑΣΟΕΕ. 
Υπηρέτησε σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων Τεχνικής Υποστήριξης 

των Οπλικών Συστημάτων και Αφών της Π.Α. Παράλληλα, τοποθετήθηκε 
στο ΓΕΑ ως Δ/ντής Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών και διε-
τέλεσε για δύο χρόνια ως Εθνικός Αντιπρόσωπος στο Δ.Σ. Διευθυντών 
του Οργανισμού ΝΑΡΜΟ (Awacs) στην Ολλανδία. Στη ΔΑΥ ως Δ/ντής Γ’ 
Κλάδου και ως Εθνικός Αντιπρόσωπος στο Δ.Σ. Διευθυντών του Οργανι-
σμού NAMSO Συντήρησης και Εφοδιασμού του ΝΑΤΟ, στο Λουξεμβούρ-
γο. Επίσης, στο ΓΕΑ ως Δ/ντής Γ’ Κλάδου, Logistics και Υποδομών, από 
όπου αποστρατεύθηκε το Μάρτιο του 2010 ως Απτχος και του απενεμή-
θη ο τίτλος (ε.τ.) του Επιτίμου Διευθυντή Γ’ Κλάδου του ΓΕΑ. 

Υπήρξε υπεύθυνος υλοποίησης, ως Program Manager, προγραμμάτων 
οπλικών συστημάτων και αναβάθμισης της Π.Α. 

Του έχουν απονεμηθεί: Όλα τα μετάλλια και διαμνημονεύσεις που α-
ντιστοιχούν στην ειδικότητα και το βαθμό του. Επίσης εύφημος μνεία 
από τον Α/ΓΕΑ για τη συμβολή του στη σχεδίαση, ανάπτυξη και εγκα-
τάσταση του συστήματος Ηλεκτρονικής Φύλαξης της 128 ΣΕΤΗ, ως πρώ-
του πιλοτικού συστήματος στην Π.Α. Δίπλωμα από τον Α/ΓΕΕΘΑ σε έν-
δειξη τιμής για τη συνδρομή του στη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώ-
νων στην Αθήνα το 2004, ως Διοικητής της 128 ΣΕΤΗ, Μονάδα των δυ-
νάμεων ασφαλείας των Ολυμπιακών Αγώνων. 

Είναι μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛΙ-
ΣΜΕ), του International Society of Logistics - SOLE, του Συλλόγου Α-
ποφοίτων Σχολής Ικάρων (ΣΑΣΙ) και του Επιστημονικού Συλλόγου Μη-
χανικών Αεροπορίας (ΕΣΜΑ). 

Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά. 

 
 

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Εισήλθε 
στη Σ.Ι. το 1980 με την 56η σειρά 
Ιπταμένων και αποφοίτησε το 1984 
ως Εφοδιαστής. Αποστρατεύτηκε 
το 2014 με το βαθμό του Υπτχου. 

Υπηρέτησε σε Μονάδες της Π.Α. 
από θέσεις ευθύνης διοικητικές, 
στην Κύπρο και στο ΓΕΑ (Α2 και Γ4) 
και στο Υπουργείο Δημ. Τάξης. 

Έχει παρακολουθήσει όλα τα 
σχολεία της ειδικότητάς του και έ-
χει φοιτήσει στην 78η εκπαιδευτι-
κή σειρά της Σχολής Πολέμου Αε-
ροπορίας το 2002, καθώς επίσης 

και στην 56η εκπαιδευτική σειρά της Σχολής Εθνικής Άμυνας, όπου α-
ποφοίτησε με επίδοση Άριστα. 

Του έχουν απονεμηθεί όλα τα παράσημα - μετάλλια και οι διαμνημο-
νεύσεις που προβλέπονται στο βαθμό του, καθώς του έχει απονεμηθεί 
μετάλλιο υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά από την Κυπριακή Δημοκρατία. 

Ασχολείται με κοινωφελείς Συλλόγους. Είναι μέλος στον αρχαιότερο Α-
θηναϊκό Σύλλογο, του Συλλόγου των Αθηναίων, όπου ασκεί τα καθήκοντα 
του Γραμματέα, καθώς και μέλος της Διεθνούς Ανθρωπιστικής Οργάνωσης 
των Lions, όπου είναι Γραμματέας του Θ. 117Α Ν. Ελλάδος και Νήσων, κα-
θώς και Πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικών Θεμάτων και Επετείων. Είναι 
μέλος του ΣΑΣΙ, της ΕΑΑΑ και είναι έγγαμος με δύο παιδιά. 

 

 
 

Εισήλθε στη Σ.Ι. το 1965 και αποφοίτησε το 1969 τμ. Μηχανικών ως 
Ηλεκτρονικός Μηχ/κός. Παράλληλα, έλαβε το 1980 Master of Science 

σε Οργάνωση - Διοίκηση και Έλεγχο 
Τηλεπ/νιών από το Πανεπ. Ν. Μισισί-
πι ΗΠΑ, με ειδική κατάρτιστη στη 
Σχολή Πολέμου Αεροπορίας, στο 
Communications Staff Officers Course 
των ΗΠΑ, στη Διοίκηση προγραμμά-
των έργων υψηλής αξίας του ΝΑΤΟ 
και στη Σχολή Ασφαλείας Επικοινω-
νιών της Πολεμικής Αεροπορίας. 

Υπηρέτησε ως Μηχανικός σε Μονά-
δες Radar της Π.Α. και ως Μηχανικός 
στα Συστήματα ΗΠ, σε επίπεδο εργο-
στασίου, αναλαμβάνοντας διοικητικές 
θέσεις σύμφωνα με τον εκάστοτε 
βαθμό και την ειδικότητά του, όπως 

Δ/κτής Κέντρου Επεξεργασίας και Ανάλυσης Επιχειρησιακών Πληροφο-
ριών και του Κέντρου Ερευνών Τεχνολογίας της Αεροπορίας - Δ/ντής Γ’ 
Κλάδου στο ΑΤΑ και στο ΓΕΑ. Υπηρέτησε στο ΝΑΤΟ ως Εθνικός  Αντιπρό-
σωπος στις ADHC, AGARD, NAPMO/BOD, Επιτελής Προγραμμάτων Υπο-
δομής στο Airsouth και Πρόεδρος του NAMSO. Συμμετέχει ενεργά σε ε-
πιστημονικούς Συλλόγους και Ενώσεις. Είναι έγγαμος, γνωρίζει Αγγλικά 
και Ιταλικά και έχει λάβει παράσημα και διαμνημονεύσεις ανάλογα του 
βαθμού του. 

 

∫ø™∆∞™ ∞¡∞°¡ø™∆∞∫∏™ 
Ασμχος ε.α.

£∂√¢øƒ√™ °π∞¡¡π∆™√¶√À§√™ 
Απτχος (Μ) ε.α. Επιτ. Γ’ Κλαδάρχης ΓΕΑ

∂ªª∞¡√À∏§ ∫∞ƒ∞¡π∫∞™ 
Υπτχος (Ε) ε.α.

¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∫∞∆∂§√À∑√™ 
Υπτχος (Μ) ε.α.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
Ενημερώνουμε, ότι μετά την αποχώρηση του πρ. 

προέδρου Νικόλαου Νόκα, το Δ.Σ. αναδιαμορφώθηκε με 
την προσθήκη εκ των Αναπληρωτών του Υπτχου (ΜΤ) ε.α. 
Αλέξανδρου Κολοβού στη θέση του Συμβούλου του Δ.Σ.
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Είναι Γενικός Δντής στο Ξενοδο-

χείο «Αμαλία» από το 1994 επιδει-
κνύοντας ικανότητα διοίκησης, με 
πνεύμα συνεργασίας και οργάνωσης. 

Είναι κοινωνικός και τον διακατέχει 
υψηλό αίσθημα ευθύνης και συνέ-
πεια, συμπορευόμενος την Αεροπορι-
κή Ιδέα. Υποστηρίζει διαχρονικά τις 
δράσεις της Αεροπορικής οικογένει-
ας. Είναι έγγαμος με ένα τέκνο και 
γνωρίζει άριστα Αγγλικά και Γαλλικά, 
με σπουδές στο Πάντειο Πανεπιστή-
μιο - Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. 

 
 

 
 
Είναι Κοσμήτορας της Σ.Ι. και μέ-

λος του Συμβουλίου Ανώτατης Ακα-
δημαϊκής και Στρατιωτικής Εκπαίδευ-
σης ΥΠΕΘΑ, Εθνικός Αντιπρόσωπος A-
GARD/RTO/στο NATO. Έγγαμος με 
δύο παιδιά. 

Με σπουδές στο Πανεπιστήμιο 
Sussex (B.Sc - Honors), Ειδίκευση: 
Συστήματα Θερμικής Ισχύος, στο Πα-
νεπιστήμιο City of London (M.Sc.), 
Ειδίκευση: Θερμοδυναμική και Μηχα-
νική των Ρευστών και στο ΕΜΠ, με Δι-
δακτορικό Δίπλωμα Μηχανικού Τμ. 
Μηχανολόγων Μηχανικών - Τομέας 

Θερμότητας - Μεικτή Καύση σε Μηχανές Εσωτερικής Καύσης. 
Η εκπαιδευτική του σταδιοδρομία είναι λαμπρή, όπως και η ερευνη-

τική: Καθηγητής Προωθητικών Συστημάτων, Υπολογισμού Κατασκευής 
Κινητήρων, Μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (2003 έως 
σήμερα). 

Τακτικός Καθηγητής Έδρας Προωθητικών Συστημάτων - Υπολογισμού 
Κατασκευής Κινητήρων της Σ.Ι. (1993 - 2003) και Επιστημονικός Συνερ-
γάτης Εργαστηρίου Μηχανών Εσωτερικής Καύσης του Τμήματος Μηχα-
νολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ (1989 - 1993). 

Είναι: Κοσμήτορας Σχολής Ικάρων (2010 έως σήμερα), Πρόεδρος Α-
καδημαϊκής Συνέλευσης Σχολής Ικάρων 2010 έως σήμερα και μέλος σε 
πλείστα Συμβούλια και Επιτροπές. 

Έχει μεγάλη διδακτική/εκπαιδευτική/επιστημονική εμπειρία και ε-
ρευνητική δραστηριότητα, ενώ επιδεικνύει αντίστοιχα μεγάλη δραστη-
ριότητα και διεθνώς ως εθνικός Αντιπρόσωπος και εκπρόσωπος Διεθνών 
Επιτροπών. 

Παράλληλα, είναι μέλος Επαγγελματικών και Επιστημονικών Ενώσεων 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και στο ΤΕΕ. Με πλούσιο συγγρα-
φικό έργο με άνω των 60 επιστημονικών εργασιών σε διεθνή επιστημο-
νικά περιοδικά. Επιστημονικός υπεύθυνος πέντε ερευνητικών προγραμ-
μάτων της AGARD και του RTO του ΝΑΤΟ, καθώς και πρόεδρος/οργανω-
τής πλήθους διεθνών Συνεδρίων και ομάδων εργασίας. 

Έχει λάβει τις εξής διακρίσεις: NATO/RTO AVT Panel Excellence 
Award 2011 σε αναγνώριση των υπηρεσιών στο AVT - Panel ως μέλος 
από το 1998 έως σήμερα. 

NATO/RTO AVT Panel Excellence Award 2011 σε αναγνώριση και εκτί-
μηση των υπηρεσιών στο RTO ως μέλος της Ομάδας Εργασίας AVT - 115 
«Environmental Impact of Munition of Propellant Disposal». 

Υποψήφιος για το Von Karman Metal Award/NATO (2015 - 2016). 

 
 

Γεννήθηκε στην Κομοτηνή. Εισήλ-
θε στη ΣΙ/Τμ. Μηχανικών το 1980 και 
ονομάστηκε Ανθσγός (Τηλ/νιών Ηλε-
κτρονικών) το 1984. 

Απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 
(ΜΒΑ-Ι) στη Διοικητική των Επιχειρή-
σεων σε Διεθνές Περιβάλλον του Οι-
κον. Πανεπ. Αθηνών με εξειδίκευση 
στους τομείς Επιχ. Έρευνας, Μάρκε-
τινγκ, Πληροφορικής και Στατιστικής. 

Παρακολούθησε πλήθος εκπαιδεύ-
σεων, όπως: Σχολή Ασφαλείας Επι-
κοινωνιών - Πληροφορικής του ΝΑΤΟ 

(Λατίνα Ιταλίας), Διακλαδική Σχολή Ηλεκτρονικού Πολέμου του ΓΕΕ-
ΘΑ/Σχολή Πολέμου Ανωτέρων Αξκών ΠΑ/Σχολεία της ειδικότητάς του, 
όπως των Ηλεκτρονικών των Α/Φ Mirage F1 στην 114 ΠΜ. 

Στη σταδιοδρομία του ανέλαβε θέσεις ευθύνης, όπως: Δντής Επικοινω-
νιών και Πληροφορικής - ΑΤΑ/Γ6, Τμρχης Ασφαλείας Επικοινωνιών ΓΕΕ-
ΘΑ/Κλάδος Επικοιν. Πληροφορικής/ΔΕΠ/Β και Μόνιμη Επιτροπή του ΝΑΤΟ 
Subcommittee 4 ως Εθνικός Αντιπρόσωπος, σε χειρισμό θεμάτων Ασφα-
λείας Επικοινωνιών της Ελληνικής Κυβέρνησης και των Ε.Δ. στις Βρυξέλ-
λες, Τμρχης Γ3/4 Έρευνας - Τεχνολογίας - Διακρίβωσης - Ηλεκτρονικού 
Πολέμου στην 140 Σμηναρχία Ηλεκτρονικού Πολέμου ως Δντής Υποστήρι-
ξης και στην 114 ΠΜ ως Τμρχης Ποιοτικού Ελέγχου Α/Φ Mirage 2000 κ.α. 

Έχει στο ενεργητικό του πάνω από 500 ώρες πτήσεων με C-130, DO-
28, CL-215 και YS-11 σε αποστολές υποστήριξης Α/Φ Mirage F1 και σε 
πτητικές αποστολές Ηλεκτρονικού Πολέμου, ως Αρχηγός Αποστολής. 

Έχει λάβει τις εξής διακρίσεις: Εξαίρετη επίδοση μετ’ επαίνων στο Με-
ταπτυχιακό Πρόγραμμα του Οικ. Πανεπ. Αθηνών, έκφραση συγχαρητη-
ρίων από ΑΓΕΑ για συμμετοχή στην επιτυχή αντικατάσταση του τηλετυ-
πικού δικτύου επικοινωνιών της ΔΑΥ με ολοκληρωμένο σύστημα Η/Υ και 
έπαινο για την κατασκευή συσκευής ελέγχου λειτουργίας των εξωτερι-
κών κεντρικών δεξαμενών καυσίμων των Α/Φ Mirage F1, με την οποία ε-
πιτυγχανόταν μεγάλη εξοικονόμηση χρόνου εξυπηρέτησης των Α/Φ. 

Κατέχει μεγάλη διδακτική εμπειρία στη Σ.Ι. και ΣΤΥΑ, καθώς και στη 
114 ΠΜ στη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση τεχνικών Α/Φ Mirage 
F1. Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο θυγατέρων. 

 

 
 

Γεννήθηκε στον Πειραιά, όπου ε-
ξακολουθεί και ζει μέχρι σήμερα. Εί-
ναι έγγαμος πατέρας δύο τέκνων. 

Με σπουδές στη Νομική Σχολή Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, Τμ. Δημοσίου 
Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών, στη 
Σχολή Στελεχών Ναυτιλιακών Επιχει-
ρήσεων. Γνωρίζει αγγλικά και γαλλικά. 

Είναι επαγγελματίας δημοσιογρά-
φος, διαπιστευμένος στα Υπουργεία 
Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών, τα-
κτικό μέλος της ΕΣΗΕΑ. 

Σήμερα εργάζεται στην ιστοσελίδα www.newpost.gr και στο μηνιαίο 
αμυντικό περιοδικό «Ελληνική Άμυνα και Τεχνολογία». Με μεγάλη προϋ-
πηρεσία στα Μέσα, κλαδικά έντυπα και Εφημερίδες. Παράλληλα διετέλε-
σε Διευθυντής Σύνταξης των περιοδικών «Αεροναυτική και Άμυνα», 
«Σύγχρονη Αεροπορία και Ναυτικό», «Στρατιωτική Ιστορία», καθώς και 
συντάκτης στα περιοδικά «Πτήση και Διάστημα» και «Αμυντικά Θέματα». 

Στη διάρκεια της 29ετούς συνεχούς ενασχόλησής του με το στρατιω-
τικό ρεπορτάζ, έχει καλύψει πολιτικά, στρατιωτικά και διπλωματικά θέ-
ματα σε διάφορα μέρη του κόσμου, συμμετέχοντας σε πλήθος δημοσιο-

¡π∫√§∞√™ ª∞ƒ°∞ƒπ∆∏™ 
Υπτχος (Μ) ε.α.

¶∂∆ƒ√™ ¡. ∫ø∆™π√¶√À§√™ 
Κοσμήτορας Σχολής Ικάρων 

μ∞™π§∂π√™ ∫√∫∫π¡√™ 
Γεν. Δντής Ξενοδ. «Αμαλία»

§∂ø¡π¢∞™ ª¶§∞μ∂ƒ∏™ 
Δημοσιογράφος/Στρατ. Συντάκτης
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γραφικών αποστολών. Έχει κληθεί ως ομιλητής σε Συνέδρια, ενώ, έχει 
πετάξει ως «back-seater» (και πλήρωμα) με πλήθος μαχητικών αερο-
σκαφών και ελικοπτέρων των ελληνικών Ε.Δ. σε επιχειρησιακές αποστο-
λές με συνολικώς 13,5 ώρες πτήσεως. Έχει τιμηθεί από τον Δήμο Κερα-
τσινίου για τη δημοσιογραφική προσφορά του. Είναι συγγραφέας πέντε 
μονογραφικών, η κάθε μία από τις οποίες καλύπτει και ένα ξεχωριστό 
θέματα των Ενόπλων Δυνάμεων (1996 - 2000). 

 

 
 

Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και σπούδασε στη Σχολή Ηλε-
κτρολόγων Μηχ/κών του Πολυτεχνείου Κωνσταντινούπολης, από το ο-
ποίο απεφοίτησε πρωτεύσας, όπου ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του 

σπουδές. Στο Πολυτεχνικό Ινστιτού-
το Τουλούζης εκπόνησε τη διδακτο-
ρική του διατριβή με τίτλο: Συμβολή 
στη Μελέτη Τοπικού Δικτύου Οπτικών 
Ινών Με Κατανεμημένο Κέντρο. Το 
διδακτορικό του αποτέλεσε τον πρό-
δρομο της τεχνολογίας Flight by 
Light της δικτύωσης στα σύγχρονα α-
εροσκάφη. Το 1988 προσλήφθηκε 
στην ΕΑΒ ως μηχανικός Ε & Α. Στα 
πρώτα χρόνια της σταδιοδρομίας του 
συμμετείχε στη σχεδίαση μεταξύ άλ-

λων του συστήματος κατεύθυνσης βομβών με ακτίνες laser, στην υπο-
στήριξη ηλεκτρονικών συστημάτων αεροσκαφών. 

Τον Μάιο 1996 ορίστηκε Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης της Γε-
νικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών (ΓΔΕ/ΥΠΕΘΑ). Στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων 
του εργάστηκε για την ενίσχυση της εγχώριας ικανότητας έρευνας και 
ανάπτυξης και του τεχνολογικού επιπέδου των Ελληνικών αμυντικών 
βιομηχανιών και για την ανάπτυξη και παραγωγή αμυντικού υλικού. 

Συμμετείχε στη δημιουργία του Research and Technology Organiza-
tion του ΝΑΤΟ, ως εθνικός εκπρόσωπος. Σήμερα είναι προϊστάμενος 
του Τομέα Αεροδιαστημικών Εφαρμογών. 

Έχει επιδείξει σημαντικό έργο στην αεροπορική εκπαίδευση. Το 2001 
συνέβαλε στη δημιουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών για 
τις αερομεταφορές στο Πανεπ. του Έρεβαν. Από το 2017 διδάσκει στη 
Σ.Ι. μαθήματα «Radar» και «Ηλεκτρονικού Πολέμου». Το 2016 - 2018 
συμμετείχε σε διυπουργική Επιτροπή για τη συμμετοχή του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε ερευνητικά προγράμματα. 

Έχει πλούσιο δημοσιευμένο έργο, που περιλαμβάνει όλο το φάσμα 
της αεροδιαστημικής. Έχει συγγράψει δύο βιβλία: «Το «Όργανα Αερο-
σκαφών», Εκδ. Παπασωτηρίου, 2006 (1η έκδοση) και το «Συμβατικά και 
Σύγχρονα Όργανα Αεροσκαφών», Εκδ. Σταμούλη, 2011 (2η έκδοση). Ε-
πίσης διαθέτει δύο ευρεσιτεχνίες σε avionics. Είναι πτυχιούχος χειρι-
στής αεροπλάνων γενικής αεροπορίας. 

 

 
 

Γεννήθηκε στα Γιάννενα και απο-
φοίτησε από το ΑΠΘ με πτυχίο Φυσι-
κού. Έλαβε Master από το American 
University και διδακτορικό στον 
γραμμικό επιταχυντή του Stanford 
στην πειραματική πυρηνική φυσική. 

Έλαβε το διδακτορικό του το 1994 
με διατριβή πάνω στο σπιν του νε-
τρονίου, με κωδικό πειράματος SLAC 
experiment/E142. 

Στη συνέχεια ήταν μεταδιδακτορι-
κός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της 
Πενσυλβάνια (ΗΠΑ) και μετά υπότρο-

φος της Γερμανικής κυβέρνησης στο εθνικό εργαστήριο DESY στη Γερ-
μανία σε ειδικό προπόζαλ (πρόταση). 

Το 1988 σήμανε το τέλος της καριέρας του ως πυρηνικού φυσικού, 
ακολουθώντας πλέον το δρόμο της συγγραφής, στον οποίο και αφοσιώ-
θηκε αφού ήταν και ο δρόμος της καρδιάς του. 

Μέχρι στιγμής έχει εκδώσει: «Περί Αισθημάτων», μυθιστόρημα, εκ-
δόσεις Λιβάνη (2001), «Η τελευταία συγνώμη», μυθιστόρημα, εκδόσεις 
Ελληνικά Γράμματα (2002), «Μπίλη ο Τίγρης», Διηγήματα, εκδόσεις Αι-
γέας (2004), «Η εξομολόγηση ενός πυρηνικού φυσικού», μυθιστόρημα, 
εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (2004), «Μ’ αεροπλάνα και βαπόρια» έντε-
κα κεφάλαια που τα συνδέει η μουσική του Διονύση Σαββόπουλου, Εκ-
δόσεις Ιανός, (2005), «Τα ψέματα και τα μάτια», Θεατρικό, Καταχωρη-
μένο ως e-book (2006), «Imperium», μυθιστόρημα, εκδόσεις Λιβάνη 
(2007). 

Περισσότερες πληροφορίες για το συγγραφικό του έργο: 
http://users.in.gr/spengos 

 

 
 

Είναι Δντής Α’ Κλάδου ΓΕΑ (Επιχει-
ρήσεων), υπεύθυνος με θέματα Σχε-
δίασης Επιχειρήσεων, Ασκήσεων, Έ-
ρευνας και Διάσωσης, Πληροφοριών, 
Ασφάλειας, Επιβίωσης καθώς και για 
τις Συμβατικές Διεθνείς Υποθέσεις 
και Εναέρια Κυκλοφορία. 

Γεννήθηκε στην Αιδηψό Ευβοίας. 
Εισήλθε στη Σ.Ι. το 1982 και ονομά-
στηκε Ανθγός το 1986. 

Είναι απόφοιτος των Σχολείων Θα-
λάσσιας Επιβίωσης, Αξιωματικών 
Πληροφοριών, Ηλεκτρονικού Πολέ-
μου, Όπλων Τακτικής του Κέντρου Εκ-

παίδευσης Ενόργανης Πτήσης, Εκπαιδευτών Εδάφους, Σχολής Πολέμου 
Αεροπορίας/Ανωτέρων, του SOS Air University και του ΝΑΤΟ Basic Pub-
lic Affairs. Γνωρίζει Αγγλικά, με θέσεις ευθύνης σε Μοναδες, ΑΤΑ και 
ΓΕΑ, όπως: Αξκός επιχ/σεων 110 ΜΠ, εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ, Ακόλου-
θος Άμυνας στην ελληνική Πρεσβεία στα Η.Α Εμιράτα, Υποδιοικητής και 
Διοικητής 110 ΠΜ, Δ/ντής Δ/νσης Επιχειρηματικής Σχεδίασης ΓΕΑ/Α1. 

Έχει συμπληρώσει πάνω από 3.600 ώρες πτήσης, έχοντας υπταθεί με 
Τ-41D, T-37B/C, T-2E, T-33A/B, F-1CG και F-16C/D. 

Έχει λάβει μετάλλια - παράσημα: Ταξιάρχης Τάγματος της Τιμής, Α-
νώτερος Ταξιάρχης Τάγματος του Φοίνικα, Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας 
Α’ Τάξεως και Διαμνημονεύσεις ανάλογα με το βαθμό του.

ªπÃ∞§∏™ ™¶∂°∫√™ 
Πυρηνικός Φυσικός/Συγγραφέας

¢∏ª∏∆ƒπ√™ ∆™πƒ√°π∞¡¡π¢∏™ 
Δντής Α’ Κλάδου ΓΕΑ/Υπτχος (Ι) 

∞π£ø¡ - √¢À™™∂À™ ¡∞ƒ§∏™ 
Μηχανικός ΕΑΒ
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Τους προσκεκλημένους στην εκδήλωση καλωσόρισε ο Πρόε-
δρος της Α.ΑΚ.Ε. ως ακολούθως: «Πανοσιολογιότατε κ. εκπρό-
σωπε του Μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλά-
δος κ.κ. Ιερώνυμου, κύριε Δ/ΔΑΥ, εκπρόσωπε του Α/ΓΕΕΘΑ και 
Α/ΓΕΑ, κύριοι ανώτατοι Δικαστικοί, αξιότιμοι πανεπιστημιακοί Κα-
θηγητές, επίτιμοι Αρχηγοί και Διοικητές, Στρατηγοί, Ναύαρχοι, 
Πτέραρχοι, ε.α. αξκοί των Ε.Δ. και Σ.Α, αξιότιμοι κ. Ακόλουθοι Ά-
μυνας-Στρατιωτικοί Σύνδεσμοι, αξιότιμοι εκπρόσωποι της Περιφέ-
ρειας Αττικής και Δήμου Αθηναίων, πρόεδροι Συλλόγων Αποστρά-
των και Ενώσεων, 
αγαπητά μέλη της 
Αεροπορικής Ακα-
δημίας, κυρίες και 
κύριοι, φίλες και φί-
λοι της «Αεροπο-
ρικής Ιδέας» σας 
καλωσορίζουμε με 
χαρά στη σημερινή 
ετήσια εκδήλωση 
της Α.ΑΚ.Ε. 

Θερμά ευχαρι-
στούμε που αντα-
ποκριθήκατε στην 
πρόσκλησή μας να 
προεορτάσουμε ε-
δώ στην αίθουσα 
αυτή της ΛΑΕΔ, την ημέρα της Πολεμικής μας Αεροπορίας και του 
προστάτη της Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Η τιμητική παρουσία σας μας 
συγκινεί ιδιαίτερα. Θερμά ευχαριστούμε επίσης και το προεδρείο 
της ΛΑΕΔ για τη φιλοξενία του απόψε στον ωραίο αυτό χώρο. 

Εορτάσαμε προ ημερών με συγκίνηση και υπερηφάνεια την 28η 
Οκτωβρίου, τις ημέρες του έπους του ’40. Τιμήσαμε τους ηρωικούς 
μας νεκρούς αλλά και όλους του επώνυμους και ανώνυμους που 
πολέμησαν τότε στο Ελληνο-Αλβανικό μέτωπο. 

«Ήταν τότε που οι άνθρωποι έζων 
δι’ έναν έπαινον και πέθαινον δι’ ένα 
τραγούδι», όπως έγραψε ο ποιητής μας 
Ανδρέας Καρκαβίτσας. Την τιμή αυτή ο-
φείλουμε να επαναλαμβάνουμε ειδικότε-
ρα εμείς οι νεότεροι αεροπόροι, στη 
μνήμη των ελλήνων αεροπόρων του έ-
πους. Διότι με τη θυσία τους ανέβασαν 
στα ύψη την τιμή και αξιοπρέπεια του έ-
θνους μας διεθνώς, για την ελευθερία, 
τη δημοκρατία και την αγάπη προς την 
πατρίδα. Δεν ξεχνούμε και δεν μας δια-

φεύγει ότι «η επανάληψη στεριώνει την Α-
λήθεια». 

Η Αεροπορική Ακαδημία κάθε χρόνο, με 
την εκδήλωσή της αυτή, παραμονή της ε-
ορτής του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, τιμά τη δια-
χρονική προσφορά της Πολεμικής μας Αε-
ροπορίας προς το έθνος. Μνήμες, συγκινή-
σεις ανάμικτες, προβληματισμοί. 

Κάθε φορά που αναφέρουμε τη λέξη 
προσφορά, ο νους μας πάει και στους ση-
μερινούς αεροπόρους, των δικών μας χρό-
νων, στον αγώνα που δίνουν ακόμη και μέ-

χρις εσχάτων αν χρειαστεί, υπερασπιζόμενοι ημέρα και νύχτα, τον 
Εθνικό μας Εναέριο Χώρο, αλλά και για να προστατεύσουν το κοι-
νωνικό σύνολο από τους φυσικούς κινδύνους και τις καταστροφές. 

Θεωρούμε ύψιστο χρέος μας να αναγνωρίζουμε και τιμούμε ό-
πως αρμόζει, εκείνες τις πράξεις που προάγουν το αεροπορικό ι-
δεώδες, της αξιοσύνης, της αυταπάρνησης, της αφοσίωσης στο 
καθήκον, στον υψηλό σκοπό. 

Στη σημερινή μας εκδήλωση, αποτιμώντας τους φυσικούς κινδύ-
νους και τις καταστροφές των τελευταίων ετών, θα βραβεύσουμε τις 

3 Μοίρες Πυροσβε-
στικών Αφών της 
ΠΑ, την 355 ΜΤΜ, 
την 359 ΜΑΕΔΥ και 
την 383 ΜΕΕΑ, για 
την εξέχουσα προ-
σφορά του προσω-
πικού τους, αέρος 
και εδάφους, στην 
Αεροπυρόσβεση. 

Ειδικότερα όμως 
εφέτος, παρακινού-
μενοι από τον κοι-
νωφελή και εθνω-
φελή χαρακτήρα 
των στόχων της Α-
καδημίας, αλλά και 

ενθαρρυμένοι από την έρευνά μας πέραν της ΠΑ, αποφασίσαμε να 
αναδείξουμε και να τιμήσουμε κορυφαίες επιδόσεις και διεθνείς 
διακρίσεις οργανισμών και προσώπων από το χώρο της Πολιτικής 
Αεροπορίας και της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, οι οποίες συμβάλουν 
στη διάδοση της αεροπορικής ιδέας. Συγκεκριμένα θα βραβευθούν 
ο ΔΑΑ Ελ. Βενιζέλος για τις εξαιρετικές επιδόσεις του και παγκό-
σμιες διακρίσεις του τα τελευταία χρόνια, στον τομέα των Αερομε-
ταφορών, και η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-

νεπιστημίου Αθηνών, για τις διεθνείς 
διακρίσεις ομάδας φοιτητών της με τον 
καθηγητή τους, στο Αεροπορικό Δίκαιο 
και στο Δίκαιο του Διαστήματος. 

Από πλευράς μας ευχόμαστε ολόψυ-
χα να συνεχίσουν με τις διακρίσεις 
τους αυτές. Οι επιτυχίες τους να απο-
τελέσουν φωτεινό παράδειγμα για ό-
λους τους έλληνες και να αφυπνίσουν 
τις δυνάμεις μας και σε άλλους αερο-
πορικούς τομείς και όχι μόνον». 

Σ.Α. 

∆ÈÌ‹ ÚÔ˜ ÙËÓ ¶ÔÏÂÌÈÎ‹ ∞ÂÚÔÔÚ›· 
Συνέχεια από σελ. 1
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Ανακήρυξη ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΟΚΑ 
ως Επίτιμου Προέδρου της Α.ΑΚ.Ε.

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙË˜ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎ‹˜ ÂÎ‰‹ÏˆÛË˜ ÚÔ˜ 
ÙÈÌ‹Ó ÙË˜ ¶.∞. ÛÙÈ˜ 6/11, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÈÌÒÓ ÙË˜ §∞∂¢, 
ÙÈÌ‹ıËÎÂ Î·È Ô ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ Â›ÙÈÌÔ˜ ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ 
∞.∞∫.∂. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¡fiÎ·˜. ◊Ù·Ó ÌÈ· Û˘ÁÎÈÓËÙÈÎ‹ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¤-
ÊÂÚÂ ÛÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ ÔÏÏ¤˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂÈ˜ ·fi ÙËÓ ÔÏ‡¯ÚÔÓË 
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙË˜ ∞.∞∫.∂. 

 

¶ÚÔÛÊÒÓËÛË Î. ¡. ¡√∫∞ ·fi 
ÙÔÓ Ó¤Ô ¶ÚfiÂ‰ÚÔ ¢™ ∞∞∫∂,  

∞Ù¯Ô (π) Â.·. ™Ù˘ÏÈ·Ófi ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ 
√ ∞Ù¯Ô˜ (π) ¡. ¡fiÎ·˜ ÂÓ ÂÓÂÚÁÂ›· ·ÎfiÌË ·ÍÈˆÌ·ÙÈÎfi˜ ÙÔ 

1987, ˘‹ÚÍÂ Ô ÚÒÙÔ˜ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÙË˜ ¶ÔÏÂÌÈÎ‹˜ ∞ÂÚÔÔ-
Ú›·˜ Î·È Ì¤ÏÔ˜ ÙË˜ ∞.∞∫.∂. ∞ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔ 1991, ˆ˜ ·fiÛÙÚ·ÙÔ˜ 
Ï¤ÔÓ, ÂÎÏ¤ÁÂÙ·È ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ÙË˜. ∆Ô 1993 ÂÎÏ¤ÁÂÙ·È 
ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ∞ÓÙÈÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. Î·È 8 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿, ÙÔ 
™ÂÙ¤Ì‚ÚÈÔ 2001 ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· Î·ı‹ÎÔÓÙ· ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ·-
ÓÙÈÎ·ıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ¶ÚfiÂ‰ÚÔ Î·È È‰Ú˘Ù‹ ÙË˜ ∞ÂÚÔÔÚÈ-
Î‹˜ ∞Î·‰ËÌ›·˜, μ·Û›ÏÂÈÔ ∫ÔÓÙÔÁÈÒÚÁÔ. 

∆ÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ Ù.¤, ·Ô¯ˆÚÂ› ÌÂ ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi 18 ¯Úfi-
ÓÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿˜, ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È Ì¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ 
¢.™. ÙË˜ ∞ÂÚÔÔÚÈÎ‹˜ ∞Î·‰ËÌ›·˜. ∫·ÙfiÈÓ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ ¢.™. ÌÂ Ô-
ÌfiÊˆÓË ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ·Ó·Î‹Ú˘ÍÂ ÙÔÓ Î. ¡ÈÎfiÏ·Ô ¡fiÎ· Â›ÙÈÌÔ 
¶ÚfiÂ‰Úfi ÙË˜, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÔÏ‡ÙÈÌÔ Î·È Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ 
¤ÚÁÔ ÙÔ˘, ÚÔ˜ ‰È¿‰ÔÛË ÙË˜ ∞ÂÚÔÔÚÈÎ‹˜ π‰¤·˜. 

∏ ÔÚÂ›· ÙË˜ ∞∞∫∂ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ıËÙÂ›·˜ ÙÔ˘ Î. ¡fiÎ· 
ˆ˜ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ˘‹ÚÍÂ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎ‹. √È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙË˜ 
ÔÏÏ¤˜: 

― ¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂÈ‰ÈÎÒÓ Û˘ÓÂ‰Ú›ˆÓ Î·È ËÌÂÚ›‰ˆÓ Â› ·ÂÚÔ-
ÔÚÈÎÒÓ Î·È ÂıÓÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ 

― ¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÔÈËÙÈÎÒÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÒÓ ·ÂÚÔÔÚÈÎÔ‡ Î·È 
Â˘Ú‡ÙÂÚ· ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎÔ‡ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ 

― ∞Ó¿Ù˘ÍË ÔÌÈÏÈÒÓ ·fi ‰È·ÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜ 
― ∞ÔÓÔÌ¤˜ ÙÈÌËÙÈÎÒÓ ‚Ú·‚Â›ˆÓ 
― ∫˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙË˜ ÙÚÈÌËÓÈ·›·˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ ∂ÊËÌÂÚ›‰·˜ «∞-

ÂÚÔÔÚÈÎ‹ π‰¤·» ÌÂ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi, ·ÂÚÔÔÚÈÎfi, ·-

ÂÚÔ‰È·ÛÙËÌÈÎfi 
― ¶·ÚÔ¯‹ Û˘Ì‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎÔ‡ ÚfiÏÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ °∂∞ Î·È ÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ 

ÊÔÚÂ›˜ Â› ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ÎÏ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÂıÓÈÎÔ‡ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙÔ˜ 
― ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ ÙË˜ ∞Î·‰ËÌ›·˜ Î·È 
― ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ⁄ÌÓÔ˘ ÛÙËÓ ∞ÂÚÔÔÚÈÎ‹ π‰¤·. 
√ Î. ¡fiÎ·˜, ˘‹ÚÍÂ ÔÏ˘ÁÚ·ÊfiÙ·ÙÔ˜, Û˘¯Ófi˜ ·ÚıÚÔÁÚ¿ÊÔ˜ 

ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ì·˜ «∞ÂÚÔÔÚÈÎ‹ π‰¤·» Î·È ÛÂ ¿ÏÏ· ÂÚÈÔ‰È-
Î¿. ø˜ ·ÂÚÔfiÚÔ˜, ÏÔÁÔÙ¤¯ÓË˜, ÔÈËÙ‹˜ Î·È ÂÚÂ˘ÓËÙ‹˜, ¤¯ÂÈ ÂÎ-
‰ÒÛÂÈ ¤ÓÙÂ ‚È‚Ï›·, ‰ÔÎ›ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Î·È ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎÔ‡ Â-
ÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ Î·È ÔÈËÙÈÎ¿ ¤ÚÁ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ‹˜ Â˘·ÈÛıËÛ›·˜. ∫·ı’ fi-
ÏË ÙË ıËÙÂ›· ÙÔ˘ ˘‹ÚÍÂ Â˘ÁÂÓ‹˜ Î·È ÂÓÙ˘ˆÛ›·˙Â ÌÂ ÙËÓ Î·ÏÔ-
Û‡ÓË Î·È ÙËÓ ÏÂÙfiÙËÙ· ÙˆÓ Î·ÏÒÓ ÙÚfiˆÓ ÙÔ˘. 

∞Í›˙Ô˘Ó ıÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔÓ Î. ¡fiÎ· Î·È ¤Ó· ÌÂ-
Á¿ÏÔ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ ÁÈ· ÙË ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞-
ÂÚÔÔÚÈÎ‹ π‰¤·.  

∂˘¯fiÌ·ÛÙÂ Ô £Âfi˜ Ó· ÙÔ˘ ¯·Ú›˙ÂÈ ˘ÁÂ›· Î·È Â˘Ù˘¯›· Î·È 
Ó· Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ Ì·˜ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌ· ¯ÚfiÓÈ·.

μπ√°ƒ∞ºπ∫√ ™∏ª∂πøª∞ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ¡fiÎ·, ∞Ù¯Ô˘ (π) Â.·. 
√ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¡fiÎ·˜ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ ÛÙ· §Â‡ÎÙÚ· ÙÔ 1937. ∂ÈÛ‹ÏıÂ ÛÙË ™¯ÔÏ‹ πÎ¿ÚˆÓ ÙÔ 1958 (32Ë ™ÂÈÚ¿ πÙ·Ì¤ÓˆÓ) Î·È ·ÔÊÔ›ÙËÛÂ ÙÔ 

1961, ÌÂ ÙÔ ‚·ıÌfi ÙÔ˘ ∞Óı˘ÔÛÌËÓ·ÁÔ‡ πÙ·Ì¤ÓÔ˘. ªÂÙ¿ ·fi 30 Î·È Ï¤ÔÓ ̄ ÚfiÓÈ· ̆ ËÚÂÛ›·˜ ÛÙËÓ 
¶ÔÏÂÌÈÎ‹ ∞ÂÚÔÔÚ›· ·ÔÛÙÚ·ÙÂ‡ıËÎÂ ÙÔ 1988 «ˆ˜ Â˘‰ÔÎ›Ìˆ˜ ÂÍ·ÓÙÏ‹Û·˜ ÙËÓ πÂÚ·Ú¯›·» ÌÂ ÙÔ ‚·ı-
Ìfi ÙÔ˘ ∞ÓÙÈÙÂÚ¿Ú¯Ô˘. 

∫·Ù¿ ÙË ıËÙÂ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¶ÔÏÂÌÈÎ‹ ∞ÂÚÔÔÚ›·, ¤Ù·ÍÂ ÌÂ Ì·¯ËÙÈÎ¿ ·ÂÚÔÛÎ¿ÊË F-104G/∞ÛÙÚÔÌ·-
¯ËÙ¤˜, ÁÈ· ÂÓÓ¤· ¯ÚfiÓÈ·, ‰È·ÙÂÏÒÓÙ·˜ Î·È ˆ˜ ÂÎ·È‰Â˘Ù‹˜ ·¤ÚÔ˜ TF-104G. ÀËÚ¤ÙËÛÂ ÛÂ ı¤ÛÂÈ˜ À„Ë-
Ï‹˜ ∂˘ı‡ÓË˜: ¢ÈÔÈÎËÙ‹˜ ¶ÔÏÂÌÈÎ‹˜ ªÔ›Ú·˜, ÀÔ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ¶Ù¤Ú˘Á·˜ ª¿¯Ë˜, ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ μ’ ∫Ï¿‰Ô˘ 
°∂∞, ∞ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙËÓ ¶˘ÚËÓÈÎ‹ ∂ÈÙÚÔ‹ ¡∞∆√ (μÚ˘Í¤ÏÏÂ˜) Î·È ∞ÓÒÙ·ÙÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ 
∞ÍÈˆÌ·ÙÈÎfi˜ ÙË˜ ¶A ÛÙÔ ™ÙÚ·ÙËÁÂ›Ô ¡∞∆√/¡ÔÙ›Ô˘ ∂˘ÚÒË˜ (¡¿ÔÏË). 

∞oÊÔ›ÙËÛÂ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· Û¯ÔÏÂ›· ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Î·È ÂÍˆÙÂÚÈÎÔ‡ (∞ÁÁÏ›·, ∏¶∞, °ÂÚÌ·Ó›·). ¢›‰·ÍÂ 
ÛÙË ™¯ÔÏ‹ ¶ÔÏ¤ÌÔ˘ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ Î·È ÛÙË ™¯ÔÏ‹ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. Œ¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ ‰‡Ô ‚È‚Ï›· ˘ËÚÂÛÈ·-
ÎÔ‡ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ Î·È ¤¯ÂÈ ÙÈÌËıÂ› ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯· ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÌÂ ∂‡ÊËÌÔ ªÓÂ›·. 

ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÛÙÚ·ÙÂ›· ÙÔ˘, ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛÂ ª¤ÏÔ˜ ÙË˜ ∞.∞∫∂. Î·È Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎË-
ÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙË˜, ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ §Â‡ÎÙÚˆÓ μÔÈˆÙ›·˜ (1990-1994), ∂È‰ÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÛÙÔ ÀÔ˘Ú-
ÁÂ›Ô °ÂˆÚÁ›·˜, ª¤ÏÔ˜ ÙË˜ ŒÓˆÛË˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ §ÔÁÔÙÂ¯ÓÒÓ Î·È ¤¯ÂÈ Û˘ÁÁÚ¿„ÂÈ ¤ÓÙÂ ‚È‚Ï›·, ÈÛÙÔÚÈÎ¿ 
‰ÔÎ›ÌÈ· Î·È ÔÈËÙÈÎ¿ ¤ÚÁ·. 

∂›Ó·È ¤ÁÁ·ÌÔ˜ ÌÂ ÙË μ·ÛÈÏÈÎ‹ (μ¿Ûˆ) ¡fiÎ· Î·È ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ·È‰È¿.
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ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ Α.ΑΚ.Ε. 
«Εξαιρέτων Αεροπορικών Πράξεων»

Βράβευση Μοιρών 
Πυροσβεστικών Αεροσκαφών 

Τιμώντας το τεράστιο έργο τους, βραβεύθηκαν οι τρεις 
Μοίρες Πυροσβεστικών Α/Φ, 355ΜΤΜ/Canadair CL-215, 359 
ΜΑΕΔΥ/PZL-Μ18 και 383 ΜΕΕΑ/Canadair CL-415, για τη συμ-
βολή τους στην κατάσβεση πυρκαγιών, την προστασία του περι-
βάλλοντος, της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων, πέραν 
του καλώς νοουμένου καθήκοντος, αποτελώντας ξεχωριστό πα-
ράδειγμα αυταπάρνησης και εξέχουσας προσφοράς τους στο κοι-
νωνικό σύνολο. 

 

Βράβευση 355 ΜΤΜ 
(Μοίρας Τακτικών Μεταφορών) 

Αποστολή της 355 ΜΤΜ είναι η διεξαγωγή επιχειρήσεων Αερο-
πυρόσβεσης στην ελλη-
νική επικράτεια, καθώς 
και η εκτέλεση αποστο-
λών Έρευνας/Διάσωσης. 
Η Μοίρα καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους δια-
τηρεί ετοιμότητα για α-
ποστολές Αεροπυρόσβε-
σης, ενώ κατά την Αντι-
πυρική Περίοδο, ανα-
πτύσσει Κλιμάκια σύμ-

φωνα με της ετήσιες απαιτήσεις του ΠΣ, από το Α/Δ Ελευσίνας, 
αλλά και από Α/Δ διασποράς στην ελληνική επικράτεια. 

Η μακρά ιστορία της έχει ως επιστέγασμα την κοινωνική κυ-
ρίως προσφορά της. Η συνεχής εμπλοκή στις αποστολές Αεροπυ-
ρόσβεσης, Αεροδιακομιδών και Έρευνας/Διάσωσης για πάνω από 
45 έτη με μεγάλη επιτυχία, έχει ως φυσικό αποτέλεσμα τη συσ-
σώρευση μεγάλης εμπειρίας από τα πληρώματα. Ενδεικτικά ανα-
φέρεται ότι κατά την αντιπυρική περίοδο 2019 τα αεροσκάφη της 
Μοίρας έλαβαν μέρος σε 291 αποστολές, συμπληρώνοντας συνο-
λικά 850 ώρες πτήσης και εκτελώντας 2.443 ρίψεις νερού. 

• Η τιμητική πλακέτα και το Βραβείο «Εξαιρέτων Αεροπο-
ρικών Πράξεων» επιδόθηκε στο Δκτή 355 ΜΤΜ, Ασμχο (Ι) 
Δημήτριο Χρυσικό. 

 

Βράβευση 359 ΜΑΕΔΥ (Μοίρας Αεροπ. 
Εξυπηρέτησης Δημοσίων Υπηρεσιών) 

Η 359 ΜΑΕΔΥ έχει ως αποστολή την κάλυψη των απαιτήσεων 
των δημοσίων υπηρεσιών σε αποστολές: Αεροπυρόσβεσης, Αε-

ροψεκασμού και Αερολί-
πανσης. Προτέρημα των 
αεροσκαφών PZL-M18 
είναι ο σύντομος χρόνος 
προσέγγισης στο χώρο 
εκδήλωσης της πυρκα-
γιάς. Είναι τα πρώτα αε-
ροσκάφη αεροπυρόσβε-
σης τα οποία επιχειρούν 
από την έναρξη της φω-
τιάς. Το πλεονέκτημα 

αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής 
περιόδου, η 359 ΜΑΕΔΥ αναπτύσσεται σε οκτώ Κλιμάκια σχεδόν 

σε όλη την ελληνική επικράτεια, με αποτέλεσμα τα αεροσκάφη 
της να επεμβαίνουν έγκαιρα, με ποσοστό επιτυχίας 80-90% στην 
κατάσβεση της φωτιάς, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΠΥ. 

Κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο, τα αεροσκάφη της πραγ-
ματοποίησαν σε αποστολές αεροπυρόσβεσης 519 εξόδους σε 238 
φωτιές. Οι ρίψεις νερού ήταν 1.138 σε 9.738 στρέμματα και το 
σύνολο ωρών πτήσεως ανήλθαν σε 904. Επιπρόσθετα οι αποστο-
λές επιτήρησης ήταν 210 και το σύνολο ωρών πτήσεως 407. 

• Η τιμητική πλακέτα και το Βραβείο «Εξαιρέτων Αεροπο-
ρικών Πράξεων» επιδόθηκε στο Δκτή 359 ΜΑΕΔΥ, Σμχο (Ι) 
Χρυσόστομο Κωστόπουλο. 

 

Βράβευση 383 ΜΕΕΑ (Μοίρας Ειδικών 
Επιχειρήσεων & Αεροπυρόσβεσης) 

Αποστολή της Μοίρας είναι η διεξαγωγή επιχειρήσεων Αερο-
πυρόσβεσης στην ελληνική επικράτεια και στο εξωτερικό, καθώς 
και η εκτέλεση αποστολών Έρευνας/Διάσωσης. Πέρα από τις α-
ποστολές αυτές η Μοίρα μπορεί να εκτελεί και ελαφρές τακτικές 
μεταφορές. 

Η 383 ΜΕΕΑ καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους τηρεί ετοιμότητα 
για αποστολές Αεροπυρόσβεσης και Έρευνας. Σημειώνεται ότι η 
Μοίρα έχει επιχειρήσει μέχρι σήμερα σε χώρες του εξωτερικού, 
(Κύπρο, Τουρκία, Ισραήλ, Γαλλία, Πορτογαλία, Αλβανία), ενώ α-
πό τον Ιούλιο έτους, η Μοίρα συμμετέχει ενεργά με 2 Α/Φ CL-
415 στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (RescEU) και είναι σε 

ετοιμότητα για να επι-
χειρήσει όταν και όπου 
απαιτηθεί. 

Κατά την αντιπυρική 
περίοδο 2019, τα Α/Φ 
της Μοίρας έλαβαν μέ-
ρος σε 172 αποστολές, 
συμπληρώνοντας συνο-
λικά 517 ώρες πτήσης 
και εκτελώντας 1.454 
ρίψεις νερού στην πε-
ριοχή της φωτιάς. 

• Η τιμητική πλακέτα και το Βραβείο «Εξαιρέτων Αεροπο-
ρικών Πράξεων» επιδόθηκε στο Δκτή 383 ΜΕΕΑ, Επγό (Ι) 
Νικόλαο Τζιουκαλιά.  

 

Βράβευση Διεθνούς Αερολιμένα 
Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» 

Ο ΔΑΑ «Ελ. Βενιζέλος» βραβεύθηκε για τη συνεισφορά του και 
των εξαιρετικών επιδόσεών του διεθνώς στον κλάδο των Αερο-
μεταφορών, επιτυγχάνοντας κορυφαίες διεθνείς διακρίσεις τα 
τελευταία 12 χρόνια, 
συμβάλλοντας καθορι-
στικά στην προβολή της 
Αθήνας ως παγκόσμιου 
ταξιδιωτικού προορι-
σμού και στη στήριξη 
της εθνικής οικονομίας 
και ανάπτυξης της χώ-
ρας. 

Αποτελεί ισχυρό μο-
χλό ανάπτυξης της ελ-
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ληνικής οικονομίας σύμφωνα με σχετική μελέτη του ΙΟΒΕ, την 
οποία παρουσίασε ο Νικόλαος Βέττας, καθηγητής του ΟΠΑ και 
Γεν. Δντής του ΙΟΒΕ, στο 6ο Airport Chief Executives Symposium 
(ACES – Athens). Τα τελευταία χρόνια ο ΔΑΑ βρίσκεται σε στα-
θερή τροχιά ανόδου, παρά την γενικότερη οικονομική κρίση της 
χώρας, εισφέροντας στη βιωσιμότητα του προορισμού, αλλά και 
στη στήριξη της ανάπτυξης. Από το 2013-2018 κατέγραψε άνοδο 
92% στην κίνηση επιβατών και 116% σε κίνηση ξένων επιβατών 
τα ίδια χρόνια. Είναι η μεγαλύτερη πύλη εισόδου στη χώρα. Ένας 
στους 6 που φθάνουν στην Ελλάδα εισέρχεται από τον ΔΑΑ. Οι 
εισερχόμενοι τουρίστες-επισκέπτες εισφέρουν 2,9 δισ. στην οι-
κονομία, εκ των οποίων τα 2,3 δισ. οδηγούνται στην τοπική πα-
ραγωγή και τα 600 εκατ. σε εισαγωγές. Η άμεση επίδραση στο Α-
ΕΠ των εισερχομένων τουριστών φθάνει το 1,6 δισ. ευρώ. 

• Η τιμητική πλακέτα και το Βραβείο «Εξαιρέτων Αεροπο-
ρικών Πράξεων» επιδόθηκε στον κ. Αλέξανδρο Αραβανή, 
Γεν. Δντή Επχκών Λειτουργιών του ΔΑΑ «Ελ. Βενιζέλος». 

 

Βράβευση Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ 
Η Νομική Σχολή ΕΚΠΑ βραβεύθηκε για τις διεθνείς διακρίσεις 

ομάδας φοι-
τητών της με 
τον καθ’ ύλην 
αρμόδιο Κα-
θηγητή τους, 
στο Αεροπο-
ρικό Δίκαιο 
και το Δίκαιο 
του Διαστή-
ματος, συμ-
μετέχοντας 

τα τελευταία συνεχόμενα έτη στους διεθνείς διαγωνισμούς εικο-
νικής δίκης τόσο στο Δίκαιο του Διαστήματος (Manfred Lachs 
Space Law), όσο και στο Αεροπορικό Δίκαιο (Leiden Sarin Inter-
national Air Law), προβάλλοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
το έμψυχο δυναμικό της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και το υψηλό 
ερευνητικό έργο που επιτελείται. 

• Η τιμητική πλακέτα και το Βραβείο «Εξαιρέτων Αεροπο-
ρικών Πράξεων» επιδόθηκε στην Κοσμήτορα της Νομικής 
Σχολής, καθηγήτρια, κ. Καλλιόπη Χριστακάκου - Φωτιάδη. 

Η κ. Καλλιόπη Χριστακάκου - Φωτιάδη, είναι καθηγήτρια Αστι-
κού Δικαίου, μέλος του ΔΕΠ της Σχολής από το 1995, με ερευ-
νητική δραστηριότητα στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του 
Μονάχου, το 2007 στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Σι-
κάγου (University of Chicago, Law School) και το 2011 στη Νο-
μική Σχολή του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Διετέλεσε τακτικό 
μέλος για μια διετία (2016-2017) του Ανωτάτου Ειδικού Δικα-
στηρίου και παράλληλα για το έτος 2017 μέλος και των δύο Ειδι-
κών Δικαστηρίων: του Μισθοδικείου και αυτού των Αγωγών Κα-
κοδικίας. 

 
Βράβευση Καθηγητή 
Γεώργιου Κυριακόπουλου 

Ο κ. Γεώργιος 
Κ υ ρ ι α κ ό π ο υ -
λος, επίκουρος 
καθηγητής διε-
θνούς δικαίου, 
Νομικής Σχο-
λής ΕΚΠΑ, βρα-
βεύθηκε σε ανα-
γνώριση της 
συμβολής του ως 
υπευθύνου κα-
θηγητή, σε κο-
ρυφαίες επιδό-
σεις και διεθνείς διακρίσεις ομάδων φοιτητών της Νομικής 
Σχολής του ΕΚΠΑ, σε ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους διαγωνι-
σμούς στο Αεροπορικό Δίκαιο (Leiden Sarin International Air 
Law) και στο Δίκαιο του Διαστήματος (Manfred Lachs Space 
Law), προβάλλοντας επάξια διεθνώς το έμψυχο δυναμικό της 
Ελληνικής Ακαδημαϊκής Κοινότητας και το υψηλού επιπέδου 
έργο που επιτελεί. 

Βράβευση Φοιτητών Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ 
• Οι φοιτήτριες, Μαρία-Πολυξένη Κωφοπούλου και Γεωργία Σαμαρτζή βραβεύθηκαν για τις κορυφαίες επιδόσεις και διε-

θνείς διακρίσεις τους μεταξύ των πρώτων, σε ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους διαγωνισμούς στο Αεροπορικό Δίκαιο, Leiden Sarin 
International Air Law Moot Court Competition-2017 (5η θέση στη γενική κατάταξη του ενάγοντος και 5η θέση στα γραπτά υπο-
μνήματα αμφοτέρων διαδίκων μεταξύ 22 Πανεπιστημίων από όλον τον κόσμο), προβάλλοντας επάξια διεθνώς το έμψυχο δυναμικό 
της Ελληνικής Ακαδημαϊκής Κοινότητας και το υψηλού επιπέδου έργο που επιτελεί. 

• Οι φοιτήτριες Λυδία Βενέρη, Καλλιόπη Ζερμιώτη, Αικατερίνη Ζήση και Αργυρή - Θεοδώρα Λιαμέτη βραβεύτηκαν για 
τις κορυφαίες επιδόσεις και διεθνείς διακρίσεις τους μεταξύ των πρώτων, σε ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους διαγωνισμούς στο 
Αεροπορικό Δίκαιο, Leiden Sarin International Air Law Moot Court Competition-2018 (1η θέση στα γραπτά υπομνήματα του 
εναγομένου, 4η θέση στη συνηγορία του ενάγοντος-pleadings, μεταξύ 21 Πανεπιστημίων από όλον τον κόσμο), προβάλλοντας 
επάξια διεθνώς το έμψυχο δυναμικό της Ελληνικής Ακαδημαϊκής Κοινότητας και το υψηλού επιπέδου έργο που επιτελεί. 

• Οι φοιτήτριες Ηλιάνα Γρίβα και Γεωργία - Ελένη Εξάρχου βραβεύτηκαν για τις κορυφαίες επιδόσεις και διεθνείς διακρίσεις 
τους μεταξύ των πρώτων, σε ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους διαγωνισμούς στο Δίκαιο του Διαστήματος, Manfred Lachs Space Law 
Moot Court Competition-2017 (πρωταθλήτρια ομάδα ευρωπαϊκού γύρου για 3η συνεχή φορά και 4η καλύτερη στον κόσμο), προ-
βάλλοντας επάξια διεθνώς το έμψυχο δυναμικό 
της Ελληνικής Ακαδημαϊκής Κοινότητας και το υ-
ψηλού επιπέδου έργο που επιτελεί. 

• Ο φοιτητής Νικόλαος Βεάζογλου και οι 
φοιτήτριες Νικολία Γιαννακού και Γεωργία 
Πλακούτση βραβεύτηκαν για τις κορυφαίες επι-
δόσεις και διεθνείς διακρίσεις τους μεταξύ των 
πρώτων, σε ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους διαγω-
νισμούς στο Δίκαιο του Διαστήματος, Manfred 
Lachs Space Law Moot Court Competition-2019 
(περνώντας στις 4 καλύτερες ομάδες της Ευρώ-
πης), προβάλλοντας επάξια διεθνώς το έμψυχο 
δυναμικό της Ελληνικής Ακαδημαϊκής Κοινότη-
τας και το υψηλού επιπέδου έργο που επιτελεί. 
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Την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε στη Σ.Ι., στην Α/Β Δεκέλειας, στο Τατόι, ο επίσημος εορτασμός του Προ-
στάτη της Π.Α. Αρχάγγελου Μιχαήλ, παρουσία του ΥΕΘΑ, Νικόλαου Παναγιωτόπουλου και του Α/ΓΕΑ, Απτχου (Ι) Γεώργιου Μπλι-

ούμη. 
Στην τελετή παραβρέθηκαν ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος 

Μπούρας, ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής, εκ-
πρόσωποι των Κομμάτων της Βουλής, ο Μητροπολίτης Ιλί-
ου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως, κ. Αθηναγόρας, ο Α/ΓΕΕ-
ΘΑ, Πτχος Χρήστος Χριστοδούλου, ο Α/ΓΕΝ, Ανχος Νικόλα-
ος Τσούνης ΠΝ, ο Α/ΓΕΣ, Ανσγος Γεώργιος Καμπάς, εκπρό-
σωποι των Αρχηγών της ΕΛΑΣ, του ΠΣ και του ΛΣ-ΕΑ, αντι-
προσωπείες Αξκών και Υπαξκών των ΕΔ & ΣΑ, επίτιμοι Αρ-
χηγοί ΓΕΕΘΑ & ΓΕΑ, αντιπροσωπείες Ενώσεων Αποστρά-
των, πολιτικό προσωπικό της ΠΑ, αντιπροσωπείες ξένων 
χωρών και τοπικές πολιτειακές Αρχές. 

Την Α.ΑΚ.Ε. εκπροσώπησε ο Πρόεδρος Δ.Σ. αυτής Α-
πτχος (Ι) ε.α. Στ. Αλεξόπουλος.

1Ô ∞ÂÚÔÔÚÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ™.∞.™.π.

Στις 28 Νοεμβρίου 
2019 πραγματοποιή-
θηκε στη ΛΑΕΔ το 1ο 
Αεροπορικό Συνέδριο 
του Συνδέσμου Απο-
φοίτων της Σχολής Ι-
κάρων (ΣΑΣΙ), που 
σύμφωνα με το σκο-
πό του καταστατικού 
του αποτελεί την ύψι-
στη δραστηριότητα. 

Τίτλος συνεδρίου: 
«Μαθαίνοντας από 
το Παρελθόν και Εν-
δυναμώνοντας το Μέλλον» (Learning from the Past and 
Empowering the Future). 

Η παρουσία τ. Υπουργών και βουλευτών, επιτίμων αρ-
χηγών όλων των κλάδων των Ε.Δ. και των Σ.Α., εκπρο-
σώπου της Προεδρίας της Δημοκρατίας και υψηλόβαθ-
μων στελεχών εν ενεργεία και εν αποστρατεία μαζί με 
εκπροσώπους Ινστιτούτων, Πανεπιστημίων, καθηγητές, 
δημοσιογράφους, εκπροσώπους δημοτικών αρχών κλπ ε-
πισήμων μεταξύ των συνέδρων στην κατάμεστη αίθουσα 
του Μεγάρου, από ενάρξεως έως και του πέρατος του συ-
νεδρίου ήταν απόδειξη της σημασίας και των προσδο-
κιών τόσο των συμμετεχόντων όσο και των διοργανωτών, 
αλλά και της ποιότητας των 16 εισηγήσεων. 

Οι χαιρετισμοί από τον πρόεδρο του ΔΣ του ΣΑΣΙ και α-
πό τον εκπρόσωπο του ΥΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ έδωσαν το στίγμα 
και την ανάλογη βαρύτητα. Από τους ομιλητές εκφρά-
σθηκε η ανησυχία τους για την συνολική Στρατιωτική Ι-
σχύ της χώρας, με έμφαση ως ήταν αναμενόμενο την Α-
εροπορική και η αξία της μελέτης της ιστορίας και των 
μαθημάτων από το παρελθόν, προκειμένου να προδια-
γραφεί η μελλοντική της μορφή. 

Προβλήθηκε η ανάγκη σοβαρού σχεδιασμού και προ-

γραμματισμού των 
μελλοντικών εξοπλι-
σμών, της εκπαίδευ-
σης και της οργάνω-
σης με βάση τις ε-
περχόμενες τεχνολο-
γίες και την ανα-
γκαία επένδυση στον 
κυβερνοχώρο, το 
διάστημα και τις νέες 
τεχνολογίες σε ποσο-
στό που θα είναι ικα-
νό να αναχαιτίσει τις 
ορέξεις και τις επε-

κτατικές τάσεις του αντιπάλου αποτελεσματικά και επί 
μακρόν. 

Έγινε αναφορά στην Τουρκική απειλή και τις τάσεις ε-
ξέλιξής της τεχνολογικά, αμυντικά, βιομηχανικά, γεωπο-
λιτικά – στρατηγικά και οικονομικά στον ευρύτερο χώρο 
της Μεσογείου με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον ανα-
γκαίο ρόλο και τη μορφή της απαιτούμενης Αεροδιαστη-
μικής αποτρεπτικής ισχύος. Ισχύος, που θα βασίζεται 
στην εμπειρία του παρελθόντος, την γνώση του παρόντος 
και τις τεχνολογικές προκλήσεις του μέλλοντος που θα 
κληθεί η Π.Α. να αξιοποιήσει και να αντιμετωπίσει. Πα-
ράλληλα για το λόγο αυτό απαιτείται σήμερα να σχεδια-
στεί με καθοριστική προ-πορεία, με θάρρος και με αυτο-
κριτική, αξιοποιώντας όλα τα μέσα και τις εμπειρίες, πο-
λύπλευρη ενδυνάμωση όλων των τομέων του αεροπορι-
κού όπλου που θα παραμείνει ο καθοριστικός μας παρά-
γων στρατιωτικής ισχύος.  

Την Α.ΑΚ.Ε. εκπροσώπησε ο Β’ Αντιπρόεδρος του 
ΔΣ, Απτχος (Ι) ε.α. Ευστράτιος Σκλήρης. 

 
★ Λεπτομέρειες επί των εισηγήσεων και παρουσίαση όλων των πρακτικών του 
συνεδρίου στην ιστοσελίδα του ΣΑΣΙ: http://www.ikaros.net.gr/
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Την 10η Νοεμ-
βρίου «έφυγε» 
πλήρης ημερών το 
Ιδρυτικό Μέλος και 
Επίτιμος Αντιπρόε-
δρος της Α.ΑΚ.Ε. Η-
ρακλής Ναούμ. 

Η εξόδιος ακολου-
θία και ταφή του τε-
λέσθηκε στον Ι.Ν. 
Κοιμητηρίου της Νέ-
ας Φιλαδέλφειας, την 
Πέμπτη 14.11.2019 
και παρακολούθησαν 

μέλη του Δ.Σ. και ο Πρόεδρος Απτχος (Ι) ε.α. Σ. Αλεξόπου-
λος, μέλη της Α.ΑΚ.Ε., του ΠΑΣΥΒΕΤΑ, της ΕΑΑΑ και αντι-
προσωπεία Αξκών της Π.Α., εκπρόσωπος της οποίας ανέγνω-
σε το βιογραφικό του, ενώ για τη σταδιοδρομία και εν γένει 
δράση του στην Π.Α. εξήραν ο Απτχος (Ι) ε.α. Δημ. Λαζάρου, 
Πρόεδρος ΠΑΣΥΒΕΤΑ, και οι συνάδελφοι και συμπολεμιστές 
του, Απτχος (Ι) ε.α. Φωκίων Φωτιάδης - Νεγρεπόντης και 
Επγός (Ι) ε.α. Γεώργιος Κασσαβέτης. Εκ μέρους της Α.ΑΚ.Ε. 
τον επίτιμο Αντιπρόεδρό της αποχαιρέτησε ο Πρόεδρος του 
Δ.Σ. Α.ΑΚ.Ε. Απτχος (Ι) ε.α. Στυλιανός Αλεξόπουλος: 

«Δυσάρεστο, αλλά οφειλόμενο χρέος, μας φέρνει σήμερα ε-
δώ, στο τελευταίο ταξίδι του στην αιωνιότητα, ενός εξαίρετου 
Αεροπόρου. Αποχαιρετούμε σήμερα στην έσχατη πτήση του, 
τον Ηρακλή Ναούμ, Αντιπτέραρχο Ιπτάμενο, Ιδρυτικό και Ισό-
βιο Μέλος της Α.ΑΚ.Ε. Αποχαιρετούμε ένα δραστήριο Μέλος 
του Δ.Σ. της, ενεργό διαρκώς από το 1986, μέχρι το Μάρτιο 
2019. 

Ο εκλιπών διέθεσε μεγάλο μέρος της ζωής του, πλήρως αφο-
σιωμένος, στον κύριο σκοπό της Ακαδημίας προς διάδοση της 
«Αεροπορικής Ιδέας». Τις πολύτιμες υπηρεσίες του προσέφερε 
από τις θέσεις του Α’ και Β’ Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμ-
ματέα, του Κοσμήτορα και Συμβούλου του Δ.Σ. της. 

Το πνευματικό του έργο σημαντικό, με παρουσίες και ομιλίες 
του σε αεροπορικές και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις, με δη-
μοσιεύσεις άρθρων του, εθνικού, ιστορικού και αεροπορικού 
περιεχομένου. 

Ο ίδιος δίδαξε με τη στάση του, ότι η ζωή είναι μία διαρκής 
μάχη, απαιτεί αγώνα και θυσίες για την επίτευξη υψηλών στό-
χων και ιδανικών. 

Τον Νοέμβριο 2016, η Α.ΑΚ.Ε. τον βράβευσε για την αδιά-
λειπτη και πολύτιμη προσφορά του, επί 30 συνεχή έτη. 

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε θλίψη και συγκίνηση 
στα Μέλη του Δ.Σ., αλλά και σε όλα τα Μέλη της Ακαδημίας. 
Θα τον θυμόμαστε πάντα ως ένα εξαίρετο παράδειγμα ήθους, 
αξιοπρέπειας, εργατικότητας και αφοσίωσης στο καθήκον. 

Η Αεροπορική Ακαδημία Ελλάδος εκφράζει τα θερμά της 
συλλυπητήρια στη σύζυγο, τα παιδιά του, τα εγγόνια του και 
τους λοιπούς συγγενείς του. Ο Θεός να απαλύνει τον πόνο τους 
και να τον θυμούνται πάντα. 

Αγαπητέ συνάδελφε και φίλε Ηρακλή Ναούμ, 
Καλό ταξίδι στο τελευταίο πέταγμά σου στην αιωνιότη-

τα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Αττικής γης που σε λίγο 
θα σε δεχθεί. Αιωνία σου η μνήμη».

Επίσκεψη μελών 
του Δ.Σ. της Α.ΑΚ.Ε. 

στην Προεδρία 
της Δημοκρατίας  

 
Επίσκεψη στην Προεδρία της Δημοκρατίας πραγματοποι-

ήθηκε την 25η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
12:00’. 

Την ΑΑΚΕ υποδέχθηκε ο Δντής του Στρατιωτικού Γραφείου 
της Προεδρίας της Δημοκρατίας, Απτχος (Ι) Γρηγόριος Πρεζε-
ράκος, ο οποίος ρύθμισε την επίσκεψή μας στους χώρους της 
Προεδρίας, στους χώρους της Προεδρικής Φρουράς και την ολί-
γων λεπτών συνάντηση με τον Εξοχότατο Πρόεδρο της Ελληνι-
κής Δημοκρατίας κ. Προκόπιο Παυλόπουλο.
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Σμηναγός ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ Ιωάννης
Ο Ιωάννης Καψαμπέλης του Βασιλείου γεν-

νήθηκε στην Αθήνα το 1911. Τον Οκτώβριο του 
1925 κατατάχθηκε στη Σχολή Ναυτικών Δοκί-
μων, από την οποία αποφοίτησε τον Οκτώβριο 
του 1929 με το βαθμό του Σημαιοφόρου Β. 
Ναυτικού. 

Με το βαθμό αυτό το Σεπτέμβριο του 1932 
μετατάχθηκε στην Ναυτική Αεροπορία, η οποία 
μέχρι το έτος 1929 υπαγόταν στο Υπουργείο 
Ναυτικών. Η Ναυτική Αεροπορία διέθετε υδρο-
πλάνα - τορπιλοπλάνα, εκπαιδευτικά και άλλα 
αεροπλάνα εξυπηρετώντας τις ανάγκες του 
Στόλου (τορπιλισμοί, ανιχνεύσεις εχθρικών 
σκαφών, ανθυποβρυχιακές περιπολίες κ.α.), ε-
πειδή ανέπτυσσε πολεμικές δραστηριότητες με 
ταχύτητα. Η Στρατιωτική Αεροπορία υπαγόταν 
στο Υπουργείο Στρατιωτικών. 

Το 1929 ο Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέ-
λος αποφάσισε την ενοποίηση των δύο Αερο-
ποριών (Στρατιωτικής και Ναυτικής) σε ενιαίο 
Όπλο, υπαγόμενο στο νεοσύστατο Υπουργείο 
Αεροπορίας. Όμως η παραγωγή στελεχών με ε-
νιαία εκπαίδευση και νέα αντίληψη δεν θα 
μπορούσε να πραγματοποιηθεί άμεσα. Για το 
λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαίο να συνεχισθεί η παραγωγή στελε-
χών της Ναυτικής Αεροπορίας από απόφοιτους της Σχολής Ναυ-
τικών Δοκίμων. Η Ναυτική Αεροπορία διέθετε για την εκπαίδευ-
ση των στελεχών της Σχολή με έδρα το Π.Φάληρο. Σ' αυτήν φοί-
τησαν ως εκπαιδευόμενοι Χειριστές κατά τα έτη 1930-32 δύο 
σειρές αξιωματικών προέλευσης Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, στη 
δεύτερη αυτών και ο Ιωάννης Καψαμπέλης. Το πρόγραμμα εκ-
παίδευσης περιορίσθηκε σε βασικές ασκήσεις με αεροπλάνα 
Avro 504. Όλοι οι απόφοιτοι της Σχολής Ναυτικής Αεροπορίας 
μετά την απονομή των πτυχίων εδήλωσαν την επιθυμία μετάτα-
ξής τους στο νέο Όπλο, την ενιαία πλέον Πολεμική Αεροπορία ό-
που και συνέχισαν τη σταδιοδρομία τους. Μετά από την αποφοί-
τησή τους η Σχολή Ναυτικής Αεροπορίας σταμάτησε να λειτουρ-
γεί. 

Κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο η Ελληνική 
Βασιλική Αεροπορία (ΕΒΑ) επέδειξε έντονη 
δραστηριότητα και αποτελεσματικότητα στην 
εκτέλεση των αποστολών της ―και σε πολλές 
περιπτώσεις με πράξεις ηρωϊσμού του προσω-
πικού της― παρά τον μικρό αριθμό αεροπλά-
νων που διέθετε σε σύγκριση με τα εχθρικά (ι-
ταλικά) αεροπλάνα. 

Την 11η Νοεμβρίου 1940 κατά τη διάρκεια 
διατεταγμένης αναγνωριστικής πτήσης βορειο- 
δυτικά της Κλεισούρας ένα αεροσκάφος 
Blenheim της 32ης Μοίρας Βομβαρδισμού στον 
τομέα της 8ης Μεραρχίας Πίνδου - Μαλασόβα 
με χειριστή τον Υποσμηναγό Φώτιο Μαραβέλια 
και πλήρωμα τον Αρχισμηνία Αθανάσιο Σιβρό-
πουλο και τον Υποσμηναγό Ιωάννη Καψαμπέ-
λη, συνάντησε Ιταλικά καταδιωκτικά CR42 της 
150ης Αυτόνομης Σμηναρχίας κοντά στο Πολι-
γράδε. Επακολούθησε αερομαχία για την οποία 
δεν υπάρχουν αρχειακά στοιχεία από την ελλη-
νική πλευρά. Σύμφωνα με τις ιταλικές πηγές, 
το ελληνικό αεροπλάνο επλήγη από τα πυρά 
του ιταλικού καταδιωκτικού του Σμηναγού G.S-
carpetta και συνετρίβη, παρασύροντας στο θά-

νατο το πλήρωμά του.  
Για την ηρωική τους δράση, οι προαχθέντες επ' ανδραγαθία 

στον ανώτερο βαθμό Φώτιος Μαραβέλιας και Ιωάννης Καψαμπέλης 
τιμήθηκαν με το χρυσό Αριστείο Ανδρείας, ενώ ο Σιβρόπουλος, ως 
Υπαξιωματικός, με το Αργυρό ως: «ανήκοντες εις την Αεροπορίαν 
Βομβαρδισμού και εκτελούντες αποστολήν αναγνωρίσεως εντός ε-
χθρικού εδάφους την 11.11.940 παρά την δράσιν της Αεροπορίας 
Διώξεως και Α/Α αμύνης του εχθρού, έπεσαν ηρωϊκώς μαχόμενοι, 
εν τη εκτελέσει του, προς την Πατρίδα καθήκοντος, επιδειξάμενοι 
ανδρείαν και υπέροχον πνεύμα αυτοθυσίας». 

Αξίζει να επισημανθεί ότι ο Σμηναγός Ιωάννης Καψαμπέλης ή-
ταν ο πρώτος νεκρός Αξιωματικός Αεροπορίας προέλευσης Σχο-
λής Ναυτικών Δοκίμων «φονευθείς εν πολέμω» κατά τον Ελλη-
νοϊταλικό πόλεμο του 1940 - 41.

Του Υπνχου Λ.Σ. ε.α. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Β. ΖΑΜΠΙΚΟΥ 
Τακτικού Μέλους Α.ΑΚ.Ε 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ

Την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019 και στο πλαίσιο του εορτα-
σμού της Π.Α., πραγματοποιήθηκε μουσική Εκδήλωση στο Μέ-
γαρο Μουσικής Αθηνών, όπου βραβεύθηκαν, από τον ΥΕΘΑ, κ. 
Νικόλαο Παναγιωτόπουλο και τον Α/ΓΕΑ, Απτχο (Ι) κ. Γεώργιο 
Μπλιούμη, οι Βετεράνοι Αεροπόροι της 335 Μοίρας και 336 Μοί-
ρας που πήραν μέρος στον Β’ΠΠ: οι Απτχοι (Ι) ε.α. κ.κ. Γεώργιος 
Πλειώνης, Κωνσταντίνος Χατζηλάκος, Ευστάθιος Αθανασό-
πουλος, Παναγιώτης Καραγιάννης και Βύρων Σαχαρίδης και 
ο Σμχος (Μ) ε.α. Γεώργιος Γαλανός. Επίσης, τιμήθηκαν από τον 
Α/ΓΕΕΘΑ, Πτχο (Ι) Χρήστο Χριστοδούλου, οι δύο αυτές Μοίρες 
για την πολύτιμη προσφορά τους στις πολεμικές επιχειρήσεις. Τα 
βραβεία παρέλαβαν ο Δκτής 336Μ Ασμχος (Ι) Δημήτριος Κου-
κάρας και ο ΑΕ 335Μ Επγός (Ι) Χρήστος Μάνος. 

Την ΑΑΚΕ εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. 
αυτής. 

Χρόνια Πολλά σε όλους τους Αεροπόρους, της τιμής 
και του καθήκοντος προς την πατρίδα!

μÚ¿‚Â˘ÛË μÂÙÂÚ¿ÓˆÓ ∞ÂÚÔfiÚˆÓ μ’¶¶
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Ο Πρόεδρος της Α.ΑΚ.Ε., Απτχος (Ι) Στυλιανός Αλεξόπου-
λος εκπροσώπησε την Α.ΑΚ.Ε στις εξής εκδηλώσεις: 
➜ Την Κυριακή 9 Ιουνίου 2019, στην ετήσια εκδήλωση μνή-

μης της RAFA, 
στην Α/Β Ελευσί-
να (112 ΠΜ), ό-
που πραγματο-
ποιήθηκε επι-
μνημόσυνη δέη-
ση και κατάθεση 
στεφάνων στο 
Μνημείο Πεσό-
ντων Αεροπό-
ρων 1940 - 41. 

Παρευρέθηκαν ο Δ/ΔΑΥ, Υπτχος (Ι) Αθ. Σαββόπουλος, ως εκ-
πρόσωπος του Α/ΓΕΑ, ο Δκτής 112 ΠΜ, Ταξχος (Ι) Κων. Πολυ-
κανδριώτης, αντιπροσωπείες Αξκών και Υπαξκών της Π.Α., εκ-
πρόσωπος της Αγγλικής Πρεσβείας, εκπρόσωποι Σωματείων και 
πλήθος κόσμου. 
➜ Την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019, στην ορκωμοσία των νέων 

Ανθυποσμηνα-
γών της Π.Α., 
στη Σ.Ι., στην 
Α/Β Δεκέλειας, 
στο Τατόι, παρου-
σία της Α.Ε του 
Προέδρου της 
Δημοκρατίας, κ. 
Προκόπιου Παυ-
λόπουλου. Συνο-
λικά ορκίστηκαν 
πενήντα οκτώ 
Ανθυποσμηνα-
γοί, εκ των οποί-
ων σαράντα επτά 
από την Ελλάδα, 

έξι από την Κύπρο, δύο από την Ιορδανία, δύο από το Μαυρο-
βούνιο και ένας από τη Λιβύη. Παρευρέθηκαν ο ΥΕΘΑ κ. Ευάγ-
γελος Αποστολάκης, ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Μαυρωτάς, ο 
Α/ΓΕΕΘΑ Πτχος Χρήστος Χριστοδούλου, ο Σεβασμιότατος Μητρο-
πολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως, κ.κ. Αθηναγόρας, ο 
Α/ΓΕΣ, Ανγος Γεώργιος Καμπάς, ο Α/ΓΕΝ Ανχος Νικόλαος Τσού-
νης ΠΝ, ο Α/ΓΕΑ Απτχος (Ι) Γεώργιος Μπλιούμης, ο Α/ΕΛΑΣ, Αν-
σγος Αριστείδης Ανδρικόπουλος, ο Α/ΛΣ-ΕΑ, Ανχος (ΛΣ) Σταμά-
τιος Ράπτης, εκπρόσωποι των Αρχηγών ΓΕΕΦ και ΠΣ, επίτιμοι 
Αρχηγοί ΓΕΑ και ΑΤΑ, Πρέσβεις ξένων κρατών, Ανώτατοι Αξιω-
ματικοί της ΠΑ, αντιπροσωπείες Αξκών και Υπαξκών των 
ΕΔ&ΣΑ, συγγενείς και φίλοι των νέων Ανθσγών. 
➜ Την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019, στην Ορκωμοσία Νέων 

Ικάρων που πραγ-
ματοποιήθηκε, πα-
ρουσία του Α/ΓΕΑ, 
Απτχου (Ι) Γεώργι-
ου Μπλιούμη, η 
ορκωμοσία των νέ-
ων Ικάρων, στην 
Α/Β Δεκέλειας, 
στο Τατόι. Συνολι-
κά ορκίστηκαν πε-
νήντα οκτώ Ίκαροι, 
από τους οποίους 

σαράντα πέντε από την Ελλάδα, εννέα από την Κύπρο, δύο από 
το Μαυροβούνιο και δύο από την Ιορδανία. Στην τελετή παρα-
βρέθηκαν Ανώτατοι Αξιωματικοί της Π.Α., οι Διοικητές των πα-

ραγωγικών Σχολών των ΕΔ, καθώς και συγγενείς και φίλοι των 
νέων Ικάρων. 
➜ Την Κυριακή 13-10-2019 στην καθιερωμένη Ετήσια Επιμνη-

μόσυνη Δέηση της ΕΑΑΑ υπέρ Πεσό-
ντων για την Πατρίδα Αεροπόρων στο 
«Μνημείο Ικάρου» στη πλατεία Καραϊ-
σκάκη, παρουσία του Υ/ΓΕΑ, Υπτχου 
(Ι) Ιωάννη Γκοντικούλη. Την τελετή τί-
μησαν με την παρουσία τους, εκπρό-
σωποι πολιτικών αρχών, της ΕΑΑΣ, ΕΑ-
ΑΝ, Επίτιμοι Α/ΓΕΑ, αντιπροσωπεία 
αξκών της Π.Α., εκπρόσωποι της ΠΟΕΣ, 
των αεροπορικών Συλλόγων ΠΑΣΟΙΠΑ, 
ΠΑΣΥΒΕΤΑ, ΑΑΚΕ, ΣΑΣΙ, ΕΣΜΑ, ΣΑΣ, ΣΑΣΥΔΑ ΣΑΙΡ και πλήθος 
ε.α. αξιωματικών, με μέλη των οικογενειών τους. 
➜ Από την Κυριακή 27 έως τη Δευτέρα 29.10.2019 στην 

προσκυνηματική εκδρομή σε Β. Ήπειρο, Αλβανία, για τον ε-
ορτασμό της 28ης Οκτωβρίου και την απόδοση τιμής στους 
άταφους νεκρούς Έλληνες Ήρωες του Ελληνο-Ιταλικού πολέ-
μου 1940-41. Την επίσημη ημέρα εορτασμού Δευτέρα 
28.10.2019, στο μνημόσυνο και κατάθεση στεφάνων στα δύο 
στρατιωτικά κοιμητήρια, της Κλεισούρας ―πλησίον του ιστο-
ρικού υψώματος 731, του πιο αιματοβαμμένου υψώματος του 
Β’ΠΠ, το οποίο από τους Ιταλούς ονομάστηκε Ιερή Ζώνη― και 
στη συνέχεια στο ιστορικό κοιμητήριο των Βουλιαράτων. 

Την εορταστική και τιμητική αυτή εκδρομή οργανώνει κάθε 
χρόνο από 8ετίας, η Επιτροπή Τέκνων Συγγενών και Φίλων Ατά-
φων Νεκρών στη Β. Ήπειρο του Ε-Ι Πολέμου 1940 - 41, της οποί-
ας Πρόεδρος είναι ο τ. Βουλευτής και τ. ΠτΒουλής των Ελλήνων 
κ. Γεώργιος Σούρλας, με πρωτοβουλία του οποίου ιδρύθηκε η εν 
λόγω επιτροπή 
και οργανώθηκε 
η συστηματική α-
ναζήτηση των ο-
στών των ατίμη-
των φονευθέντων 
μαχητών στη Β. 
Ήπειρο, σε συ-
νεργασία Ελληνι-
κής και Αλβανι-
κής Κυβέρνησης. 

Την τελευταία 
ημέρα Τρίτη 29 
Οκτωβρίου, στο 
μνημόσυνο προς 
τιμήν των πεσό-
ντων αεροπόρων 
στο Αλβανικό μέ-
τωπο Β. Ηπείρου το 1940 - 41, στην κεντρική εκκλησία του Αγί-
ου Χαραλάμπους στους Αγίους Σαράντα, στο οποίο παρέστησαν 
εκπρόσωποι της ΕΑΑΑ, της ΑΑΚΕ και του ΣΑΣΙ. 

 

★★★ 
 

Ο Α’ Αντιπρόεδρος και Ταμίας του Δ.Σ. Υπτχος (Μ) ε.α. Ευ-
στράτιος Τσαούσογλου εκπροσώπησε την Α.ΑΚ.Ε.: 
➜ Στην εκδήλωση του ΠΑΣΥΒΕΤΑ που γιόρτασε την Κυριακή 

24 Νοεμβρίου στη ΛΑΕΔ την 75η επέτειο της επιστροφής στην 
Ελλάδα των τριών Μοιρών της ΠΑ (335 ΜΔ, 336 ΜΔ και 73η ΜΕΒ) 
που έγινε το Νοέμβριο του 1944. Τη γιορτή τίμησαν με την πα-
ρουσία τους ο Ταξχος (Ι) Γεώργιος Γιαπιτζής (εκπρόσωπος του 
Α/ΓΕΑ), ο πρόεδρος της ΕΑΑΑ Απτχος (Ι) ε.α. Σπ. Καββούρης, ο 
πρόεδρος του ΟΣΜΑ Ίκαρος Απτχος (Ι) ε.α. Γ. Γερούλης, ο πρόε-
δρος του Συνεταιρισμού Ελλήνων Αιγυπτιωτών Κηφισιάς (ΟΣΑΕ) 
Υπνχος ΠΝ ε.α. Μ. Μάστρακας και πολλοί φίλοι και φίλες του 
Συνδέσμου.
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ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΔΕΗΣΗ - ΑΓΙΑΣΜΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 
ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΑΝΘΙΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΑΝΤΩΝΑΚΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 
ΑΡΑΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΑΡΣΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  
ΑΥΔΟΥΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 
ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΒΑΡΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΒΑΙΔΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΒΑΙΝΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΒΑΦΙΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
ΒΕΛΟΥΔΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΒΡΑΧΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΝΙΗΛ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΓΑΡΔΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΓΙΑΓΚΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ 
ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΓΚΙΛΛΑΣ ΚΡΑΤΙΝΟΣ 
ΓΟΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 
ΓΡΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΔΑΝΙΗΛ ΗΡΑΚΛΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΚΛΕΙΩ 
ΔΑΒΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΔΑΦΙΓΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΔΗΜΗΤΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 
ΖΑΜΠΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΖΕΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΙΤΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ΘΕΟΦΙΛΗΣ ΚΩΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΘΛΙΒΕΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΙΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΙΩΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΚΑΒΑΣΙΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΚΑΜΠΙΤΣΑΣ - ΞΥΔΙΑ ΜΑΡΙΑ 
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΗΣ 
ΚΑΡΑΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΚΑΡΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΚΑΡΤΑΛΑΜΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 
ΚΑΡΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
ΚΑΜΠΙΤΣΑ - ΞΥΔΙΑ ΜΑΡΙΑ 
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
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 
ΚΑΡΑΡΓΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΥΡΤΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΛΑΓΟΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΛΑΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΛΑΘΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΛΑΙΤΜΕΡ ΕΔΜΟΝΔΟΣ 
ΛΑΜΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΛΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΛΕΒΙΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΜΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΑΡΚΑΝΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΜΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 
ΜΕΤΑΞΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΜΠΑΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΜΠΑΡΔΑΒΙΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΜΠΟΥΡΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΜΠΙΣΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ 
ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 
ΜΕΛΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΠΕΡΔΕΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΝΑΟΥΜ ΗΡΑΚΛΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΊΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΞΥΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΝΤΖΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΠΑΠΑΝΤΟΛΕΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 
ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 
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 
ΣΚΟΥΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΣΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΣΤΑΘΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 
ΣΤΑΥΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 
ΤΖΟΥΒΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΣΟΥΜΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 
ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΑΘΩΣ 
ΦΑΚΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΦΙΡΦΙΛΙΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΦΟΥΝΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΧΑΡΑΤΣΑΡΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΗΛΙΑΣ 
ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΨΩΜΑΣ ΗΛΙΑΣ

Ο Πρόεδρος καλωσόρισε τα μέλη και φίλους που συμμετείχαν τονίζοντας ότι η Α.ΑΚ.Ε. θα τιμά πάντα τους απόντες - μέλη της, με 
συγκίνηση μεγάλη. Στη συνέχεια ο Γεν. Γραμματέας ανέγνωσε τα ονοματεπώνυμα των «θανόντων» μελών μας, που φθάνουν φέτος τους 
185. Ακολούθησε η ομιλία του ιατρού Υπτχου (ΥΙ) ε.α. Πάρη Καλόγιωργα με θέμα τον υγιεινό τρόπο ζωής και τη σωστή διατροφή. 

Συνέχεια από σελ. 1
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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 Δ.Σ 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

ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΔΩΡΕΕΣ ΠΡΟΣ ΑΑΚΕ
Προς ενίσχυση του Εθνικού Σκοπού της ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗ-

ΜΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Α.ΑΚ.Ε.) και στη μνήμη προσφιλών τους προσώ-
πων κατέθεσαν ή απέστειλαν στην Α.ΑΚ.Ε. οι κάτωθι τα αντίστοι-
χα ποσά, τα οποία πάντοτε εκπίπτουν του φόρου. 

 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΤΟΥΣ 2019                                                         Ευρώ 
ΜΠΑΣΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                                                                       57,00 
ΦΙΣΣΕΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                                                                            50,00 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ                                                                                       1.000,00 
ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                                                             80,00 
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                                                             30,00 
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ                                                                30,00 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                                        30,00 
ΨΗΛΟΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ                                                                     50,00 
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ                                                      3.270,00 
 

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 Παρα-

σκευή, 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 Τρά-
πεζα. 

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 Ονοματεπώ-
νυμό τους και το Έτος συνδρομής τους. 

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

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Κ. ΚΟΛΟΒΟΥ 
«Αποφάσεις από το Διάστημα» 

Πληροφορίες και 
Δορυφορική Τεχνολογία 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ 
 

Ο Αλέξανδρος Κο-
λοβός, Ταξχος ε.α. 
της Π.Α., είναι Επί-
κουρος Καθηγητής 
Διαστημικής Τεχνο-
λογίας στη Σχολή Ι-
κάρων και εκλεκτό 
Μέλος του Δ.Σ./ 
Α.ΑΚ.Ε. 

Στο επίκαιρο αυτό 
βιβλίο του ασχολεί-
ται με την επιρροή 
των εκτιμήσεων των 
Υπηρεσιών Πληρο-
φοριών στη λήψη α-
ποφάσεων εξωτερι-
κής πολιτικής των Η-
ΠΑ. 

Εξετάζοντας τη 
σκοτεινή «επιχείρη-
ση της κατασκο-
πίας», εστιάζει σε έ-

να θέμα που δεν έχει ακόμη μελετηθεί διεθνώς: στη συμβο-
λή της πληροφόρησης που προέρχεται από δορυφόρους στη 
λήψη αποφάσεων. 

Μέσα από μια επίπονη και τεκμηριωμένη εργασία, ανα-
λύεται πως η πληροφόρηση από τις αμερικανικές Υπηρεσίες 
Πληροφοριών επηρέασε τις αποφάσεις 14 Προέδρων. Πα-
ρουσιάζονται απόψεις και των δύο πλευρών και των ληπτών 
αποφάσεων και της αμερικανικής κοινότητας πληροφοριών. 
Βασίζεται σε δηλώσεις και απομνημονεύματα Προέδρων, 
καθώς και σε αποχαρακτηρισμένα απόρρητα έγγραφα που α-
νατρέπουν παγιωμένες πεποιθήσεις για την αλήθεια των 
πραγμάτων. 

Η ανάλυση συμπληρώνεται από κριτικά στοιχεία τρίτων, 
που πέραν της ακαδημαϊκής γνώσης, συνδυάζουν και τεχνι-
κή εμπειρία στο αντικείμενο. Περιλαμβάνει άγνωστα γεγο-
νότα για τη χρήση των δορυφόρων που διαδραμάτισαν ση-
μαντικό ρόλο στην ιστορία. 

Εμβαθύνει στον αδιαφανή ρόλο τους στην εξάλειψη του 
φόβου και των παρανοήσεων στις σχέσεις ΗΠΑ - Σοβιετικής 
Ένωσης την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου και στην ύφεση 
που ακολούθησε, αναλύει την επιτυχία των πληροφοριών 
και τις εσφαλμένες προβλέψεις πολιτικής στους δύο πολέ-
μους στο Ιράκ και εξηγεί γιατί οι ΗΠΑ έχουν επιλέξει τη δι-
πλωματική λύση στη Βόρεια Κορέα. 

Η «διαστημική» διάσταση της κατασκοπίας για μία περίο-
δο τουλάχιστον 50 ετών προκύπτει ότι είναι καταλυτική. Τό-
σο οι Εθνικές Εκτιμήσεις Πληροφοριών των ΗΠΑ, όσο και το 
Ημερήσιο Δελτίο Πληροφοριών των Προέδρων βασίζονται 
κυρίως στα προϊόντα των δορυφόρων. 

Για την Ελλάδα το βιβλίο αυτό είναι ορόσημο στη με-
λέτη των πληροφοριών που προέρχονται από το Διάστη-
μα.
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8th ATHENS FLYING WEEK 2019
Το διήμερο 21 - 22 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η Athens 

Flying Week (AFW) 2019, η μεγαλύτερη αεροπορική επίδειξη 
της Ελλάδος, για 8ο χρόνο και 4η συνεχή φορά στην Α.Β. Τανά-
γρας. Περισσότεροι από 60.000 θεατές, από την Ελλάδα και τον 
υπόλοιπο κόσμο, ήταν παρόντες στην Τανάγρα και απόλαυσαν 
τους εντυπωσιακούς ελιγμούς αεροσκαφών αναγνωρισμένων 
διεθνώς ομάδων. Η 9η AFW έχει προγραμματιστεί για τις 19 
& 20 Σεπτεμβρίου 2020. 

Η Patrouille de France, ένα από τα κορυφαία σμήνη αεροσκα-
φών στον κόσμο, παρουσίασε ένα μαγευτικό υπερθέαμα σχημα-
τισμών ακριβείας που έκοβαν την ανάσα. Εντυπωσιακή ήταν η ε-
πίδειξη των Royal Jordanian Falcons, του Belgian F-16, το Solo 
Display DARK FALCON, το Solo Display Saab 105 της Αυστριακής 
ΠΑ, του MIKA BRAGEOT από Γαλλία και των θρυλικών FLYING 
BULLS, με 3 πτητικά μέσα (Douglas DC-6Β, Chance Vought F4U-
4 «Corsair» και το Ε/Π Β0105). 

Ακόμη οι θεατές είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν την ομάδα 
αλεξιπτωτιστών Sky Dive Attica, τον Stijn De Jaeghere Aerobat-

ics από Βέλγιο με το XTRA 300, την RC Kavala Acro Team και φυ-
σικά τα μαχητικά ΑΦΗ και Ε/Π των ΕΕΔ (F-16, Mirage 2000-5, T-
6 Texan II, TECNAM P-2002JF, F-4E Phantom II, AH-64A Apache, 
S70B Aegean Hawk) και σε στατική έκθεση το AB 212 ASW, UH-
1H Huey, CH-47D Chinook, ΝΗ90, AH-64A Apache και το προ-
σφάτως αποκτηθέν OH-58D Kiowa Warrior. 

Εξελίσσοντας την παράδοση της νυκτερινής επίδειξης, η 8η 
AFW 2019 παρουσίασε το πιο μεγαλειώδες υπερθέαμα στο νυκτε-
ρινό ουρανό. Πληθώρα πυροτεχνημάτων, χρώματα και μουσικές 
πλημμύρισαν τον ουρανό μετά το ηλιοβασίλεμα. Ο Luca Bertossio 
από την Ιταλία, ο Dutch Rush από την Ολλανδία και ο παγκό-
σμιος πρωταθλητής Johan Gustafsson από τη Σουηδία μάγεψαν 
το ελληνικό κοινό, παρουσιάζοντας την πιο μεγάλη νυκτερινή α-
εροπορική επίδειξη της Ευρώπης. 

Η AFW τοποθετεί την Αθήνα στο χάρτη των ευρωπαϊκών πόλε-
ων με τις εντυπωσιακότερες αεροπορικές επιδείξεις διεθνώς, 
προάγοντας την Αεροπορική Ιδέα στο ευρύ κοινό από όλο τον 
κόσμο.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΟΣΜΟΣΑ «ΙΚΑΡΟΣ» Συν Π.Ε. 
 

∆ËÓ ¶¤ÌÙË 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2019 ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÂ›Ô˘ ªÂÓ¿ÎË Ú·ÁÌ·-
ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ ÌÂ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Ë ÂÙ‹ÛÈ· ÙÂÏÂÙ‹ ∂È¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎ‹˜ AÚÈÛÙÂ›·˜ EFQM. ∏ ∂Ï-

ÏËÓÈÎ‹ ∂Ù·ÈÚÂ›· ¢ÈÔÈÎ‹ÛÂˆ˜ ∂È¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (∂∂¢∂) ÛÂ ÌÈ· Ï·ÌÚ‹ ÙÂÏÂÙ‹ 
·Ó¤‰ÂÈÍÂ ÙÔ˘˜ ∞Ú›ÛÙÔ˘˜ ÛÙÈ˜ ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎ¤˜ Ú·ÎÙÈÎ¤˜, ÌÂÙ·Í‡ ·˘ÙÒÓ Î·È 
ÛÙÔÓ √™ª√™∞ «π∫∞ƒ√™» ™˘Ó ¶.∂., ÁÈ· ÙÔ ˘„ËÏfi Â›Â‰Ô Î·ÈÓÔÙÔÌ›·˜ 
Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘, ÌÂ ÔÏ‡ ÌÂÁ¿ÏË ÂÛÙ›·ÛË ÛÂ ı¤Ì·Ù· Â-
ÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ Î·È ·ÂÈÊÔÚ›·˜. 

∆Ô ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ¢¤ÛÌÂ˘ÛË˜ ÛÙËÓ ∂È¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎ‹ ∞ÚÈÛÙÂ›· ·-
Ú¤Ï·‚Â Ô ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ¢.™. ÙÔ˘ √™ª√™∞ «π∫∞ƒ√™» ™˘Ó ¶.∂., ¢Ú °ÂÒÚ-
ÁÈÔ˜ °ÂÚÔ‡ÏË˜, Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ∞.∞∫.∂., ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘Á¯·›ÚÔ˘ÌÂ 
ÁÈ· ÙËÓ Â›‰ÔÛË Î·È ‰È¿ÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ·˘Ù‹, Â˘¯fiÌÂÓÔÈ Î¿ıÂ ÂÈÙ˘-
¯›· Î·È ÛÂ ·ÓÒÙÂÚ· Â›Â‰· ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΑΑΚΕ


