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ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1986

Πανελλήνιος 
ποιητικός Διαγωνισμός 
σελ. 15

34η ετήσια Γενική 
Συνέλευση Α.ΑΚ.Ε. 

Στις 6/3/2020 και στην Αίθουσα «Ιάκωβος Τσούνης» της Α.ΑΚ.Ε. πραγμα-
τοποιήθηκε η 34η ετήσια Γενική Συνέλευση. Κατ΄ αυτή ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
Α.ΑΚ.Ε. Απτχος(Ι) ε.α. Στυλιανός Αλεξόπουλος καλωσόρισε τα παρευρεθέ-
ντα μέλη, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα της Γενικής Συνέλευσης και ακολού-
θως έδωσε το λόγο στον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. Α.ΑΚ.Ε. Απτχο(Ι) ε.α. 
Θωμά Χατζηαθανασίου, ο οποίος ανέγνωσε την Έκθεση Πεπραγμένων του 
Δ.Σ. της χρήσεως 2019.  

Ακολούθησε η παρουσίαση του Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων 2019 και 
του Π/Υ έτους 2020 από τον Α΄ Αντιπρόεδρο-Ταμία Υπτχο(Μ) ε.α. Ευστρά-
τιο Τσαούσογλου και στη συνέχεια η ανάγνωση της Έκθεσης της Εξελεγκτι-
κής Επιτροπής από τον Πρόεδρό της Απτχ(Ι) ε.α. Δημήτριο Βαξεβανάκη. 

Τα μέλη της Γενι-
κής Συνέλευσης 
ενέκριναν ΟΜΟ-
ΦΩΝΑ τα πεπραγ-
μένα και τον απο-
λογισμό εσόδων-
εξόδων 2019 και 
απάλλαξαν το 
Δ.Σ. και της Ε.Ε. 
της Α.ΑΚ.Ε. 

Συνέχεια σελ. 2-5

Με αφορμή τον εορτασμό της επετείου των 
200 ετών της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας του 
1821, η Α.ΑΚ.Ε. θέλοντας να συμβάλλει στην ι-
στορική αυτογνωσία και διάσωση διαχρονικά 
της εθνικής μας μνήμης, διοργανώνει τις ακό-
λουθες δύο δράσεις της:   
• Προκήρυξη Πανελλήνιου Ποιητικού 

Διαγωνισμού, αεροπορικού περιεχομένου, με 
σκοπό να αναδειχθεί το νόημα της Αεροπορικής Ιδέας και ο 
πόθος των Ελλήνων για την πτήση προς την Ελευθερία. 
(Προκήρυξη του Ποιητικού Διαγωνισμού στη σελ. 15) 
• Έκδοση βιβλίου με θέμα ‘‘Άγνωστοι Αγωνιστές-

Μάρτυρες-Ευεργέτες του 1821’’ με σκοπό 
να καταδείξει την καθολική συμμετοχή των Ελ-
λήνων στον Ιερό Αγώνα, αφιερώνοντας ακόμη 
και την ψυχή τους για την Ελευθερία και Εθνι-
κή Ανεξαρτησία. (Πρόλογος έκδοσης στη 
σελ. 3) 

Στο πλαίσιο αυτό, η Α.ΑΚ.Ε. προγραμματίζει 
το 2021 να αναλάβει την πρωτοβουλία διοργά-

νωσης Επετειακής Εκδήλωσης για την παρουσίαση των δύο 
αυτών δράσεων και ενός εθνικού αεροπορικού θέματος με 
ιστορικά διδάγματα και σκοπό τη θετική προβολή τους στο 
μέλλον. (Εκτιμάται το Μάρτιο 2021) 

Ανακοίνωση Α.ΑΚ.Ε.

¶·Ó‰ËÌ›· ∫ÔÚˆÓÔ˚Ô‡
∞Á·ËÙ¿ ª¤ÏË 
Î·È º›ÏÔÈ, 
§fiÁˆ ÙˆÓ ¤ÎÙ·ÎÙˆÓ 

Ì¤ÙÚˆÓ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ÚÔ-
ÛÙ·Û›·˜ Ô˘ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó 

·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙÂ›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙË˜ ·Ó‰Ë-
Ì›·˜ ÙÔ˘ ÎÔÚˆÓÔ˚Ô‡, Ë ∞ÂÚÔÔÚÈÎ‹ ∞Î·‰ËÌ›· ∂Ï-
Ï¿‰Ô˜ ·Ó¤ÛÙÂÈÏÂ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÁÚ·ÊÂ›ˆÓ Î·È 
ÙÈ˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛıÂ›ÛÂ˜ ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜ ÙË˜, ·fi 9 
ª·ÚÙ›Ô˘ Ì¤¯ÚÈ Î·È 31 ª·˝Ô˘ 2020. 

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÙÂ-
¯ÓÔÏÔÁ›·, ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó 
ÌÂ Î·Ù’ Ô›ÎÔÓ ÙËÏÂ‰È¿ÛÎÂ„Ë ÌfiÓÔ ÔÈ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂ-
ÓÂ˜ Û˘ÓÂ‰ÚÈ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ¢.™., ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ‰Â-
ÛÌÂ‡Ô˘Ó Î·È ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙËÓ ∞.∞∫.∂.  

¶ÚÔÙÚ¤Ô˘ÌÂ Ù· Ì¤ÏË Ì·˜ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó 
Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ù· Ì¤Û· ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ‰ÈÎÙ‡ˆÛË˜ 
ÁÈ· ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙË˜, ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆ-
Ó›· Î·È ¤ÁÎ·ÈÚË ÂÓËÌ¤ÚˆÛ‹ ÙÔ˘˜, Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜ 
‰Ú¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ∞ÂÚÔÔÚÈÎ‹˜ ∞Î·‰ËÌ›·˜.   

Εκ του Δ.Σ. Α.ΑΚ.Ε.
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34Ë ∂∆∏™π∞ °∂¡π∫∏ ™À¡∂§∂À™∏ ∞.∞∫.∂. 6/3/20204
Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. της Α.ΑΚ.Ε. 

προς την 34η Γενική Συνέλευση της 6ης Μαρτίου 2020
Το Δ.Σ. της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος παρουσιάζεται 

σήμερα ενώπιόν σας προκειμένου να σας εκθέσει, περιληπτικά, τα 
πεπραγμένα της Α.ΑΚ.Ε. του παρελθόντος έτους (2019), τα οποία 
θεωρεί ιστορικής σημασίας και πιστεύει ότι συνέβαλαν στην εδραί-
ωση του μεγάλου αυτού θεσμού. Επίσης, να εκθέσει τους Αντικει-
μενικούς Σκοπούς για το Έτος 2020, όπως αναφέρονται στην Εφη-
μερίδα μας “ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΙΔΕΑ”.  

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

στικών. 
3. Πραγματοποίησε έξι (6) μεγάλες εκδηλώσεις, μία (1) στη ΛΑ-

ΕΔ, μία (1) στο 251 ΓΝΑ και τέσσερις (4) στην Α.ΑΚ.Ε.,  ως ακο-
λούθως: 

α. Την Παρασκευή 1η Μαρτίου 2019 στην αίθουσα συνεδριά-
σεων της Ακαδημίας: 

(1) Η 33η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Α.ΑΚ.Ε. 
(2) Αρχαιρεσίες μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής 

(Ε.Ε.) της Α.ΑΚ.Ε. 2019, με την εκλογή επτά (7) τακτικών και πέντε 
(5) αναπληρωματικών μελών, προς ανανέωση του ημίσεως των με-
λών του Δ.Σ. και τριών τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών με-
λών της Ε.Ε., βάσει του καταστατικού της Α.ΑΚ.Ε. Ως αποτέλεσμα: 

(α) Ορίσθηκε Νέο Δ.Σ., ως ακολούθως: (Βλ. ΠΙΝΑΚΕΣ) 
(β) Ο νέος Πρόεδρος, Αντιπτέραρχος (Ι) εα Στυλιανός Αλεξό-

πουλος, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά του, έθεσε τους στόχους 
για την Ακαδημία. 

β. Την 10η Μαΐου 2019 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ακα-
δημίας πραγματοποιήθηκε Ειδική Συνεδρία ανακήρυξης τεσσάρων 
(4) νέων Τακτικών Μελών της. Επιπλέον, κατά την υπόψη Ειδική 
Συνεδρία, ο Υπτχος (Ε) εα Παναγιώτης Παπαδάκης ανακηρύχθηκε 
Επίτιμος Α’ Αντιπρόεδρος της Α.ΑΚ.Ε. 

γ. Την Τετάρτη 15η Μαΐου 2019 στο Αμφιθέατρο του 251 ΓΝΑ, 
η Ετήσια  Επιστημονική Ημερίδα της Α.ΑΚ.Ε. 

 Η Εκδήλωση είχε θέμα: «Ατίμητοι Πεσόντες εν Πολέμω Μαχητές 
Αεροπόροι της Ε.Β.Α. κατά τον Ελληνο-Ιταλικό Πόλεμο 1940-41». 

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο κ. Λεωνίδας Μπλαβέρης, 
Δημοσιογράφος – Στρατιωτικός Αναλυτής. 

Εισηγητές στην εκδήλωση ήταν οι κύριοι: Γεώργιος Σούρλας, πρ. 
Υπουργός - Αντιπρόεδρος της Βουλής, Πρόεδρος της Ένωσης Τέ-
κνων, Συγγενών και Φίλων Πεσόντων κατά το Έπος ’40 - ’41, Ταξχος 
ΣΞ ε.α. Κωνσταντίνος Ροδόπουλος, πρ. Δκτής ΕΛΔΑΛ, Απχος Δημή-
τριος Μήλας ΠΝ, Δντής ΓΕΕΘΑ/Β1, Επγος (ΒΛΓ) Αθανάσιος Παπα-
θεοδώρου, Μοριακός Βιολόγος 251 ΓΝΑ, Δρ. Παναγιώτης Μενού-
νος, Δντής Κέντρου Μοριακής Βιολογίας Ε.Δ. (401 ΓΣΝΑ) και Γεώρ-
γιος Μέρμηγκας, Πρόεδρος ΕΕΕΣ «Κηρύκειον». 

δ. Την Τετάρτη 6η Νοεμβρίου 2019, στην Αίθουσα Τιμών της 
ΛΑΕΔ, η Εκδήλωση της Α.ΑΚ.Ε., προς τιμήν της Πολεμικής Αεροπο-
ρίας και της εορτής του Προστάτη της Αρχαγγέλου Μιχαήλ, κατά 
την οποία: 

(1) Ανακηρύχθηκε ο Απτχος (Ι) εα Νικόλαος Νόκας, Επίτιμος 
Πρόεδρος της Α.ΑΚ.Ε. 

(2) Απονεμήθηκαν Βραβεία Α.ΑΚ.Ε. «Εξαιρέτων Αεροπορικών 
Πράξεων» στους ακόλουθους: 

(α) Μοίρες Πυροσβεστικών Α/Φ: 355ΜΤΜ – 359 ΜΑΕΔΥ – 
383 ΜΕΕΑ, τιμώντας το τεράστιο έργο τους για τη συμβολή 
τους στην κατάσβεση πυρκαγιών, την προστασία του περιβάλλο-
ντος, της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων, πέραν του κα-
λώς νοουμένου καθήκοντος, αποτελώντας ξεχωριστό παράδειγ-
μα αυταπάρνησης και εξέχουσας προσφοράς τους στο κοινωνικό 
σύνολο.  

(β) Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» για τη συνει-
σφορά του και των εξαιρετικών επιδόσεών του διεθνώς στον κλάδο 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α.ΑΚ.Ε. (Δ.Σ.) της 1ης Μαρτίου 2019 
 

  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. 

Στυλ. Αλεξόπουλος Απτχος (Ι) ε.α. Πρόεδρος Α.ΑΚ.Ε.

Θ. Χατζηαθανασίου Απτχος (Ι) ε.α. Γ. Γραμμ. Α.ΑΚ.Ε.
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των Αερομεταφορών, επιτυγχάνοντας κορυφαίες διεθνείς διακρί-
σεις τα τελευταία 12 χρόνια, συμβάλλοντας καθοριστικά στην προ-
βολή της Αθήνας ως παγκόσμιου ταξιδιωτικού προορισμού και στη 
στήριξη της εθνικής οικονομίας και ανάπτυξης της χώρας. 

(γ) Νομική Σχολή ΕΚΠΑ, ενώ παράλληλα βραβεύθηκαν ο κα-
θηγητής Γεώργιος Κυριακόπουλος και έντεκα (11) φοιτητές 
για τις διεθνείς διακρίσεις τους στο Αεροπορικό Δίκαιο και το Δί-
καιο του Διαστήματος, συμμετέχοντας τα τελευταία συνεχόμενα 
έτη στους διεθνείς διαγωνισμούς εικονικής δίκης τόσο στο Δί-
καιο του Διαστήματος (Manfred Lachs Space Law), όσο και στο 
Αεροπορικό Δίκαιο (Leiden Sarin International Air Law), προ-
βάλλοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το έμψυχο δυναμικό 
της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και το υψηλό ερευνητικό έργο που 
επιτελείται.  

ε. Την 11η Οκτωβρίου 2019 στην αίθουσα συνεδριάσεων της 
Ακαδημίας πραγματοποιήθηκε Ειδική Συνεδρία ανακήρυξης δεκα-
τριών (13) νέων Τακτικών Μελών, συμπληρώνοντας δεκαεπτά (17) 
συνολικά νέα Τακτικά Μέλη της το 2019. 

Τα Τακτικά Μέλη της Α.ΑΚ.Ε. ανέρχονται σήμερα σε 591, στα ο-
ποία περιλαμβάνονται Αρχηγοί Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Α-
σφαλείας, Υπουργοί, Βουλευτές, Νομάρχες, Δήμαρχοι, Ανώτατοι Α-
ξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, Ανώτατοι Δικαστικοί, Καθηγη-
τές Πανεπιστημίου, Διευθυντές Τραπεζών, Ιατροί, Δικηγόροι, Συγ-
γραφείς, Λογοτέχνες, Ποιητές και άλλοι. 

στ. Την 13η Δεκεμβρίου 2019 στην αίθουσα συνεδριάσεων της 
Ακαδημίας πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη ετήσια Επιμνημόσυ-
νη Δέηση στη μνήμη των Θανόντων Μελών της από την ίδρυσή της. 
Ακολούθησε Αγιασμός για το νέο έτος 2020. Η Α.ΑΚ.Ε. πάντα τιμά 
τους απόντες-μέλη της με μεγάλη συγκίνηση. 

4. Συνήλθε εν απαρτία σε δέκα (10) Μηνιαίες Τακτικές Συνεδριά-
σεις και έλαβε σημαντικές αποφάσεις για την περαιτέρω πορεία της 
Αεροπορικής Ακαδημίας, με κυριότερες: 

α. Τη σύσταση Μόνιμης «Επιστημονικής & Οργανωτικής Επιτρο-
πής» του Τομέα Μελετών, η λειτουργία της οποίας θα υπόκειται 
στις εντολές και καθοδήγηση του ΔΣ προς διεκπεραίωση του έργου 
του Τομέα. 

β. Τον καθορισμό της θεματολογίας των αεροπορικών επιστημών 
ενασχόλησης της Ακαδημίας, ειδικού και γενικού ενδιαφέροντος, 
εθνωφελούς και κοινωφελούς χαρακτήρα. 

γ. Τη θέσπιση κριτηρίων ανακήρυξης νέων τακτικών μελών από 
προσωπικότητες, που είχαν ή έχουν σχέση και διακρίθηκαν στον εν 

γένει Αεροπορικό χώρο της Πολεμικής και Πολιτικής Αεροπορίας 
και Αεραθλητισμού, ως και λοιπές προσωπικότητες, δυναμένων να 
συμβάλλουν στην επίτευξη του σκοπού της (άρθρα 2 & 3 Καταστα-
τικού Α.ΑΚ.Ε.) και 

δ. Λόγω της τρέχουσας επικαιρότητας, τη σύνταξη και αποστολή 
επιστολής, την 11η Απριλίου 2019, στο πλαίσιο της διαβούλευσης 
του Σχεδίου Νόμου του ΥΠΕΘΑ «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού 
ΕΔ, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» 
αναφορικά με τη Σύσταση Εθνικής Στρατιωτικής Αρχής Αξιοπλοΐας 
(ΕΣΑΑ) στη Χώρα, υπό τον ΥΕΘΑ. Η υπόψη επιστολή εστάλη προς 
τον ΥΕΘΑ, τον ΑΝΥΕΘΑ, τη Βουλή των Ελλήνων και συγκεκριμένα, 
στο Προεδρείο της Βουλής, τους Γραμματείς της ΚΟ των πολιτικών 
κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή, τον Πρόεδρο Διαρκούς 
Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, τους Τομε-
άρχες Άμυνας «ΝΔ» και «Κινήματος Αλλαγής». 

5. Συνεργάστηκε εποικοδομητικά με διάφορους φορείς, όπως το 
ΓΕΑ, το ΓΕΕΘΑ, την ΕΑΑΑ κ.λ.π. Μερίμνησε για τη συμμετοχή της 
Ακαδημίας με καταχώρησή της στο Ημερολόγιο 2019 του ΓΕΑ. 

6. Φρόντισε όπως η εφημερίδα μας ‘‘ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΙΔΕΑ’’ που έ-
χει τύχει ευρύτατης αποδοχής, να διατηρήσει σε υψηλό επίπεδο το 
περιεχόμενό της. Για λόγους οικονομίας και περιστολής των σχετι-
κών δαπανών, υλοποιείται από το 2018 η απόφαση του Δ.Σ. όσον 
αφορά στην αναστολή της έντυπης έκδοσής της και κοινοποιείται 
πλέον μόνο ηλεκτρονικά, προς τα Μέλη μας που έχουν ανάλογη δι-
εύθυνση-email και στην Π.Α. Επιπρόσθετα, αποφασίστηκε η έγ-
χρωμη έκδοση της εφημερίδας σε μικρότερη διάσταση (25x35) α-
ντί της μέχρι τότε (29x43) με υψηλότερη ευκρίνεια και μικρότερο 
κόστος. Παράλληλα, η ηλεκτρονική μορφή της Εφημερίδας μας α-
ναρτάται μόνιμα στην ιστοσελίδα της Α.ΑΚ.Ε. 

• Παρακαλούμε θερμά τα αγαπητά μέλη μας, όσοι δεν το έ-
χουν ήδη πράξει, να γνωρίσουν τα email τους στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση-mail της Α.ΑΚ.Ε. (aakeaero@gmail.com) με την ένδει-
ξη: αποστολή ηλεκτρονικής ένδειξης εφημερίδας. 

7. Την 25η Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε εθιμοτυπική επί-
σκεψη στην Προεδρεία της Δημοκρατίας, όπου τα μέλη του Δ.Σ. 
της Α.ΑΚ.Ε. υποδέχθηκε ο Δντής του Στρατιωτικού Γραφείου της 
Προεδρίας της Δημοκρατίας, Απτχος (Ι) Γρηγόριος Πρεζεράκος, ο 
οποίος φρόντισε για την επίσκεψη των μελών της στους χώρους 
της Προεδρίας, στους χώρους της Προεδρικής Φρουράς και την ο-
λίγων λεπτών συνάντηση με τον Εξοχότατο Πρόεδρο της Ελληνικής 
Δημοκρατίας κ. Προκόπιο Παυλόπουλο. 
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μÈ‚Ï›Ô ∏Ï›· ™‚¿ÚÓ·, ™Ì¯Ô˘ (∂) Â.·., Ì¤ÏÔ˘˜ ¢™ ∞∞∫∂, §ÔÁÔÙ¤¯ÓË 

 

√ ∏Ï›·˜ ™‚¿ÚÓ·˜ ÌÂ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ÂÈ¯ÂÈÚÂ› Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ Î·ıÔÏÈÎ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÛÙÔ πÂÚfi ∞ÁÒÓ· Î·È 
Ó· ÙÈÌ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ ÕÁÓˆÛÙÔ˘˜, ·ÔÏËÛÌÔÓËÌ¤ÓÔ˘˜ ›Ûˆ˜, ·ÏÏ¿ ÂÒÓ˘ÌÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙË˜ ∂·Ó¿-
ÛÙ·ÛË˜ ÙÔ˘ ’21, ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ÁÈ· ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘˜ ·fi Ù· ·ÔÌÓËÌÔÓÂ‡Ì·Ù· ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÂÌÈÛÙÒÓ ÙÔ˘˜ Ô˘ Â¤˙ËÛ·Ó.  

∆Ô ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ·˘Ùfi Â›Ó·È, ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ·, Î·Úfi˜, ·ÊÂÓfi˜ ÙË˜ ·Á¿Ë˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¶·ÙÚ›‰· Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¿ıÔ˘˜ 
ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈÎ‹ ∞Ï‹ıÂÈ·. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ‰˘Ô ·Á¿Â˜ ÙÔ˘ ÙÔÓ ‚Ô‹ıËÛ·Ó Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ¤Ó· ÏÔ‡ÛÈÔ «˘ÏÈÎfi» ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜ 
ÙÔ˘˜ ◊ÚˆÂ˜ ‘’ÕÁÓÒÛÙÔ˘˜’’ ∞ÁˆÓÈÛÙ¤˜, ª¿ÚÙ˘ÚÂ˜ Î·È ∂˘ÂÚÁ¤ÙÂ˜ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ∞ÁÒÓ· ÙÔ˘ ’21. ¢ÂÓ ı· ·Ó¤ÌÂÓÂ Î·ÓÂ›˜ ·fi ¤-
Ó·Ó fi¯È Î·Ù’ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÈÛÙÔÚÈÎfi Ó· Û˘ÏÏ¤ÍÂÈ ÙfiÛÂ˜ ÔÏÏ¤˜ Î·È ‰˘ÛÂ‡ÚÂÙÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Î·È Ó· Û˘Óı¤ÛÂÈ ¤Ó· ÙfiÛÔ Û˘-
ÁÎÚÔÙËÌ¤ÓÔ Î·È ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ·Ó¿ÁÓˆÛÌ·. ªÂ ÙÔ ÌÂÏ¤ÙËÌ¿ ÙÔ˘ ·˘Ùfi ÏÔ‡ÙÈÛÂ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ì·˜, Ê¤ÚÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Êˆ˜ ÏË-
ÚÔÊÔÚ›Â˜ Î·È Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ∞Ê·ÓÂ›˜ ◊ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ ‘21, ÒÛÙÂ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó «¶ÚfiÛˆÔ» Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙË 
ı¤ÛË Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Í›˙ÂÈ ÛÙÔ ªËÙÚÒÔ ÙˆÓ ∏ÚÒˆÓ ÙË˜ ÂıÓÈÎ‹˜ Ì·˜ πÛÙÔÚ›·˜.  

∏ ∞.∞∫.∂. ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÈ˜ Â˘¯·ÚÈÛÙ›Â˜ ÙË˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÍ·›ÚÂÙÔ ª¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ÙË˜, ∏Ï›· ™‚¿ÚÓ· ÁÈ· ÙÔ ÔÏ‡ÙÈÌÔ ·˘Ùfi 
‰ÒÚÔ ÙÔ˘.



8. Από διακεκριμένα Μέλη της Α.ΑΚ.Ε δη-
μοσιεύτηκαν άρθρα στην εφημερίδα ‘‘ΑΕΡΟ-
ΠΟΡΙΚΗ ΙΔΕΑ’’. Πιο συγκεκριμένα  δημοσιεύ-
θηκαν τα παρακάτω θέματα: 

α. «15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1941 “Αερομαχία των 
Τρικάλων” Η τελευταία αερομαχία της ΕΒΑ», 
από τον Αντιπτέραρχο (Ι) εα κ. Στυλιανό Α-
λεξόπουλο, Πρόεδρο ΔΣ Α.ΑΚ.Ε. 

β. «Άταφοι ήρωες (Αλβανικό Μέτωπο 
1940-41 Εκείνοι που δεν γύρισαν)», από τον 
Λογοτέχνη κ. Ηλία Σβάρνα, Έφορο Σύμβουλο 
ΔΣ Α.ΑΚ.Ε. 

γ. «Δημοσκοπήσεις», από τον Υπτχο (Ε) εα 
κ. Παναγιώτη Παπαδάκη, Επίτιμο Α’ Αντιπρό-
εδρο Α.ΑΚ.Ε. και Πρόεδρο Συνδέσμου Απο-
στράτων ΕΔ και ΣΑ Ν. Φωκίδος. 

δ. «Το θρυλικό 303 Πολωνικό Σμήνος “Κο-
σιούζκο” στη Μάχη της Αγγλίας 1940», από 
τον Υποναύαρχο Λ.Σ. εα Δημήτριο Ζαμπίκο, Τακτικό Μέλος Α.ΑΚ.Ε. 

ε. «Σμηναγός ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ Ιωάννης», από 
τον Υποναύαρχο Λ.Σ. εα Δημήτριο Ζαμπίκο, 
Τακτικό Μέλος Α.ΑΚ.Ε. 

9. Εμπλούτισε τη βιβλιοθήκη της με αξιό-
λογα βιβλία, πολλά των οποίων είναι προ-
σφορές από τα Μέλη μας. Μεταξύ αυτών οι ε-
ξαίρετες εκδόσεις βιβλίων: 

α. του Απτχου (Ι) εα, Κωνσταντίνου Χα-
τζηλάκου και μέλους της ΑΑΚΕ με θέμα: «Η 
τελευταία Αποστολή», ένα ζωντανό ημερο-
λόγιο γεμάτο ιστορίες Ιπταμένων, από το 
Β’ΠΠ.   

β. του Ταξχου (ΜΤ) εα, Επίκουρου Καθηγη-
τή Διαστημικής Τεχνολογίας στη Σχολή Ικά-
ρων και μέλους του ΔΣ ΑΑΚΕ, Αλέξανδρου 
Κολοβού με θέμα: «Αποφάσεις από το Διά-
στημα» Πληροφορίες και Δορυφορική Τεχνο-
λογία, το οποίο πραγματεύεται την επιρροή 

των εκτιμήσεων των Υπηρεσιών Πληροφοριών στη λήψη αποφάσε-
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ΕΚΘΕΣΗ 
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Α.ΑΚ.Ε. 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
34η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Α.ΑΚ.Ε. 

ΤΗΣ 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 
 
Οι υπογεγραμμένοι: 
α. ΒΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 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 2019, προέβημεν, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού στον λεπτομερή έλεγχο των 
δικαιολογητικών εισπράξεων-πληρωμών της Α.ΑΚ.Ε. από 1/1-31/12/2019, ήτοι της οικονομικής χρήσεως 2019. 

Εκ του γενομένου Ελέγχου προέκυψαν τα ακόλουθα: 
1. (1) Τα έσοδα έτους 2019 ανήλθαν εις το ποσόν Ευρώ                              7.447,77 
και προήλθαν από διάφορες πηγές, (εισφορές μελών, τόκους κ.λ.π.) 
(2) Τα έξοδα έτους 2019 ανήλθαν εις το ποσόν Ευρώ                                 16.409,22 
(Λειτουργικά - Εφημερίδα - Πολιτιστικές Εκδηλώσεις) 
(3) Προκύπτουσα Αρνητική διαφορά έτους 2019 Ευρώ                                 8.961,45 
(4) Νέο Χρηματικό Υπόλοιπο 2019                     42.105,56-8.961,45 = 33.144,11 Ευρώ 
2. Η ανωτέρω Αρνητική διαφορά (Χρεωστικό Υπόλοιπο) μετεφέρθη εις το Κεφάλαιο που ανήλθε συνολικά εις 86.139,94 

Ευρώ, (Ακίνητα εις τιμή κτήσεως 52.995,83, κυκλοφορούν και διαθέσιμα Ευρώ 33.144,11). 
3. Εκ του κυκλοφορούντος και διαθεσίμου της Α.ΑΚ.Ε. εκ (33.144,11) Ευρώ, το ποσόν των (32.316,45) Ευρώ έχει κατα-

τεθεί εις την Τράπεζα ALPHA σε Τραπεζικό Λογαριασμό Ταμιευτηρίου και (827,66) Ευρώ είναι μετρητά χρήματα του Ταμείου 
για κάλυψη τρεχουσών 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 2019 και των Απαλλαγών του Δ.Σ. της Α.ΑΚ.Ε. από κάθε ευθύνη. 

 

Αθήνα 6 Μαρτίου 2020 
 

Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ  
                ΒΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                        ΠΕΤΡΑΔΕΛΛΗ ΡΟΔΑΝΘΗ                  ΔΡΑΓΓΑΝΑ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 
                          Απτχος (Ι) ε.α                                            Δικηγόρος                                                    Δικηγόρος

Δημήτριος Βαξεβανάκης Απτχος (Ι) ε.α.  
Πρόεδρος Εξελεγκτικής Επιτροπής



ων εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ. 
10. Αρχειοθέτησε όλη την αλληλογραφία της Α.ΑΚ.Ε. 
11. Συμμετείχε δια του Προέδρου της ή εκπροσώπου της σε 

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

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

του κεφαλαίου της από χορηγίες, δωρεές και εισφορές τόσο των 
Μελών της όσο και άλλων φορέων, που πρόσκεινται στην Ακαδημία 
μας, προς ενίσχυση των σκοπών της και αναγνώρισης του έργου 
της. Ειδικά αναφέρεται, η οικονομική ενίσχυση από το Γενικό Επι-
τελείο Αεροπορίας προς κάλυψη των εξόδων ανακαίνισης των γρα-
φείων της Ακαδημίας και από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ‘’Ελ. 
Βενιζέλος’’ για την πραγματοποίηση της ετήσιας εορταστικής εκ-
δήλωσης της Α.ΑΚ.Ε. προς τιμήν της ΠΑ (6ης Νοεμβρίου 2019) στη 
ΛΑΕΔ  

Σε ό,τι αφορά στους Αντικειμενικούς Σκοπούς για το 2020: 
1. Έχουν προγραμματιστεί τα εξής : 
α. Η σημερινή Ετήσια Γενική Συνέλευση των Τακτικών Μελών, 

για την ενημέρωση των Μελών επί των Πεπραγμένων και Απολογι-
σμό του 2019, τον Προϋπολογισμό του 2020, την έγκρισή τους και 
απαλλαγή του Δ.Σ. και της Ε.Ε. από κάθε ευθύνη. 

β. Δύο (2) Ειδικές Συνεδρίες, την 8η Μαΐου και 9η Οκτωβρίου 
για την ανακήρυξη Νέων Μελών, καθώς και την 11η Δεκεμβρίου 
2020 Επιμνημόσυνη Δέηση για τα Θανόντα Μέλη και Αγιασμό για 
το επόμενο Έτος. 

γ. Ημερίδα την 20η Μαΐου 2020 στη ΛΑΕΔ για Αεροπορικό Δίκαιο 
και Δίκαιο του Διαστήματος. 

δ. Εκδήλωση προς τιμήν της Πολεμικής Αεροπορίας και των Ενό-
πλων Δυνάμεων γενικότερα,την 5η Νοεμβρίου 2019. Θα δοθούν τι-
μητικές διακρίσεις. Σχετικά με την εν λόγω εκδήλωση και την απο-
νομή ειδικών βραβείων της Ακαδημίας θα ενημερωθείτε από την 
εφημερίδα μας σε επόμενο τεύχος της. 

ε. Η συγκρότηση και ενεργοποίηση της Μόνιμης «Επιστημονικής 
& Οργανωτικής Επιτροπής» του Τομέα Μελετών. 

στ. Η έκδοση της εφημερίδας μας ‘‘ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΙΔΕΑ’’ και η δη-
μοσίευση άρθρων, πρακτικών, μελετών επί των θεμάτων ενασχό-
λησης και δράσεων της Ακαδημίας.  

2. Επιπλέον θα εξετασθούν και προγραμματιστούν τα ακόλουθα: 
α. Η συμμετοχή και συμβολή της Α.ΑΚ.Ε. στις εκδηλώσεις εορ-

τασμού της επετείου των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 
1821. 

β. Η πραγματοποίηση ομιλιών και συμμετοχή των μελών στα κοι-
νά και τις δράσεις της Ακαδημίας. 

γ. Η ενίσχυση των οικονομικών για την κάλυψη των αναγκών της 
Ακαδημίας.   

δ. Η βελτίωση-αναμόρφωση της ιστοσελίδας Α.ΑΚ.Ε. 
ε. Η επικαιροποίηση των μελών και βελτίωση-τροποποίηση του 

Κανονισμού της Α.ΑΚ.Ε., και 
στ. Η ένταξη της Ακαδημίας στη Wikipedia. 

★ ★ ★ 

Ο Ταμίας της Α.ΑΚ.Ε. κ. Ευστράτιος Τσαούσογλου θα αναφερ-
θεί αναλυτικά στον Απολογισμό Εσόδων-Εξόδων 2019 και στον 
Προϋπολογισμό έτους 2020. 

Ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής Υπτχος (Ι) Δημήτριος 
Βαξεβανάκης θα αναγνώσει το πρακτικό της Εξελεγκτικής Επιτρο-
πής. 

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.  
Ο Γενικός Γραμματέας Α.ΑΚ.Ε. 

Απτχος (Ι) εα ΘΩΜΑΣ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
Επίτιμος Δκτής ΔΑΕ
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✔Οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις της 
Α.ΑΚ.Ε. Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020 είναι 

οι ακόλουθες: 
– Παρασκευή 9 Οκτωβρίου: Ειδική Συνεδρία,  Α-

νακήρυξη Νέων Μελών.  
– Πέμπτη 5 Νοεμβρίου: Ετήσια Εκδήλωση προς Τι-

μήν της Π.Α. 
– Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου: Ειδική Συνεδρία, 

Επιμνημόσυνη Δέηση και Αγιασμός.  
Για τον ακριβή χρόνο, χώρο και τρόπο-τυπικό 

διεξαγωγής τους θα υπάρξει νεότερη ανακοίνω-
ση.  

★ ★ ★ 

Λόγω ενδεχόμενης εφαρμογής νέων περιοριστι-
κών μέτρων πολιτικής προστασίας ενόψει Φθινο-
πώρου-Χειμώνα 2020-21, συνεπεία του φαινομένου 
των επιδημιών-πανδημιών, εξετάζεται οι εκδηλώ-
σεις κατά περίπτωση να πραγματοποιηθούν, χωρίς 
τελετή ή με συμμετοχή εξ αποστάσεως με χρήση 
τεχνολογικών μέσων ή με φυσική παρουσία όπου α-
παιτείται τηρουμένων των μέτρων προστασίας.  

Η Αεροπορική Ακαδημία Ελλάδος παρακολου-
θεί με ιδιαίτερη προσοχή τη μεταβολή που συντε-
λείται επί των ημερών μας, τις κοινωνιολογικές 
προεκτάσεις στον αεροπορικό τομέα (πολιτικό & 
στρατιωτικό) και την επίδραση που ενδεχομένως 
θα έχουν στο μέλλον, σε συνδυασμό με τις γεωπο-
λιτικές αναταραχές και ανακατατάξεις στην ευρύ-
τερη περιοχή μας. 

Αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασης 
που αντιμετωπίζει η χώρα μας και το έργο υπό τις 
νέες συνθήκες που καλείται να φέρει σε πέρας, η  
Α.ΑΚ.Ε. σχεδιάζει:  
• να αναπτύξει νέες δυνατότητες επικοινωνίας 

και δράσεών της, 
• να εντείνει τις προσπάθειές της για τη μελέτη 

των επιδόσεων-εξελίξεων και την ανάδειξη των 
μειζόνων θεμάτων, στον τομέα αρμοδιότητάς 
της και 

• να μεριμνήσει για τη συνένωση και συμβολή 
των μελών της και τη συνεργασία της με τους 
αρμόδιους φορείς.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

Η θερινή λειτουργία των γραφείων της 
Α.ΑΚ.Ε. για το διάστημα από 29 Ιουνίου έως 
και 13 Σεπτεμβρίου θα περιοριστεί σε μία η-
μέρα την εβδομάδα, κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00 – 
13.00.

Σημειώνεται ότι, για την επικοινωνία σας με το 
Δ.Σ. της Α.ΑΚ.Ε., μπορείτε να καλείτε στο τηλ. 
2103228990 ή να αξιοποιείτε τις δυνατότητες της η-
λεκτρονικής αλληλογραφίας, μέσω του email της Α-
καδημίας (aakeaero@gmail.com). 
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1. Σύμφωνα με το άρθρο 14 του ισχύοντος από 1-2-2002 Κατα-
στατικού της Α.ΑΚ.Ε. δύνανται να «…καθορίζονται μέσα στον Α-
εροδιαστημικό-Αεροπορικό-Αεραθλητικό χώρο, ΤΟΜΕΙΣ δρά-
σεως προς εμπεριστατωμένη εξέτασή των, υπό Επιτροπών και 
σχετική εισήγηση του Δ.Σ. της Α.ΑΚ.Ε.».   

2. Σε εφαρμογή των Αποφάσεων του Δ.Σ. Α.ΑΚ.Ε., υπ’ αριθμ. 
236/29-6-2007 και 243/7-3-2008, συγκροτήθηκε ο ΤΟΜΕΑΣ ΜΕ-
ΛΕΤΩΝ και καθορίστηκαν οι Αρμοδιότητες-Καθήκοντα και ο Υ-
πεύθυνος του Τομέα Μελετών, για την υποβοήθηση του εθνικού 
και κοινωφελούς σκοπού της Ακαδημίας, προς διάδοση της αερο-
πορικής, αεροδιαστημικής και αεραθλητικής ιδέας επ’ αγαθώ του 
έθνους. Ο Υπεύθυνος Τομέα Μελετών είναι αρμόδιος μεταξύ άλ-
λων, να προτείνει στο Δ.Σ. Α.ΑΚ.Ε. τα στελέχη που θα εμπλέκονται 
ενεργά στις δραστηριότητες του Τομέα (αρμοδιότητα 7).  

3. Οι Αρμοδιότητες του Τομέα Μελετών διακρίνονται συνοπτι-
κά στις εξής δράσεις:  

Παρακολούθηση-μελέτη εθνικών και αεροπορικών-αεροδιαστη-
μικών θεμάτων, ακαδημαϊκή συνεργασία, ημερίδες-ομιλίες, τιμητι-
κές-κοινωνικές εκδηλώσεις, λειτουργία βιβλιοθήκης, δημοσιεύσεις 
έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, βραβεύσεις-διακρίσεις, ενημε-
ρώσεις-εισηγήσεις προς το Δ.Σ. Α.ΑΚ.Ε. 

4. Μέχρι σήμερα, τις εν λόγω δράσεις –οι εργασίες των οποίων 
δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των Μελών του 
Δ.Σ.– αναλαμβάνουν και φέρουν σε πέρας, κατά περίπτωση, τα Μέ-
λη του Δ.Σ., με μικρή υποστήριξη από τα Τακτικά Μέλη της Α.ΑΚ.Ε. 

5. Για την καλύτερη εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων-καθηκόντων 
του Τομέα Μελετών και στοχεύοντας στην:  

α) ενεργό συμμετοχή περισσοτέρων Μελών στους σκοπούς της 
Αεροπορικής Ακαδημίας,  

β) συστηματική παρακολούθηση των εθνικών, αεροπορικών-αε-
ροδιαστημικών θεμάτων,  

γ) ανάδειξη και διάδοση των σημαντικών επιτευγμάτων-εξελίξε-
ων, και 

δ) αναγνώριση και διάκριση της αριστείας από την Α.ΑΚ.Ε., 
προτείνεται η σύσταση μόνιμης 5μελούς, Επιστημονικής & Ορ-

γανωτικής Επιτροπής - “ΔΑΙΔΑΛΟΣ” (Ε&Ο.Ε.), κατά το άρθρο 14 
του ισχύοντος Καταστατικού, της οποίας θα προεδρεύει  ο Υπεύ-
θυνος του Τομέα Μελετών.  

 
Αποστολή, Οργάνωση, Λειτουργία Ε&Ο.Ε. 

1. Κύρια αποστολή της Ε&Ο.Ε. είναι η παρακολούθηση και επι-
λογή των αεροπορικών-αεροδιαστημικών επιστημονικών θεμάτων, 
ο έλεγχος των εργασιών και υπηρεσιών που άπτονται επιστημονι-
κής κατάρτισης, η οργανωτική προετοιμασία των δραστηριοτήτων 
και γενικά η υλοποίηση του έργου του Τομέα Μελετών. 

2. Η Ε&Ο.Ε. είναι μη αιρετό όργανο, συγκροτείται με πρόταση 
του Υπευθύνου Τομέα Μελετών και απόφαση του Δ.Σ., από πέ-
ντε(5) κύρια και δύο(2) αναπληρωματικά από τα Τακτικά Μέλη της 
Α.ΑΚ.Ε., με θητεία αντίστοιχη του Δ.Σ. Η Ε&Ο.Ε. ενεργεί πάντοτε 
υπό τις εντολές και την καθοδήγηση του Δ.Σ. Το Δ.Σ. διατηρεί 
το δικαίωμα αντικατάστασης ή ενίσχυσης των Μελών της Επιτρο-
πής, εφόσον απαιτηθεί, αναλόγως των τρεχουσών αναγκών-εξελί-
ξεων. 

3. Πρόεδρος ορίζεται ο Υπεύθυνος του Τομέα Μελετών, ο ο-
ποίος συντονίζει τις δραστηριότητες και αναθέτει στα Μέλη της Ε-
πιτροπής το αντικείμενο εργασιών του Τομέα, ενημερώνει σχετικά 
ή/και εισηγείται αναλόγως προς έγκριση ή παροχή κατευθύνσεων 
από το Δ.Σ., για την υλοποίηση του απαιτούμενου έργου. Κωλυό-
μενου αυτού, αναπληρώνει ο Κοσμήτορας της Α.ΑΚ.Ε. 

4. Η Ε&Ο.Ε. συνέρχεται τακτικά μία εβδομάδα προ των μηνιαίων 
συνεδριάσεων του Δ.Σ. και εκτάκτως με πρόσκληση του Προέδρου 
της, για την εξέταση και προετοιμασία των θεμάτων προς συζήτη-
ση στο Δ.Σ. 

5. Για τη διεκπεραίωση των εργασιών της Επιτροπής, τα Μέλη 
της συνεργάζονται, ως απαιτείται, με τον Κοσμήτορα, τον Ταμία 
Σύμβουλο και τον Έφορο Σύμβουλο, της Α.ΑΚ.Ε.  

 
Αντικείμενο εργασιών της Ε&Ο.Ε. 

1. Παρακολουθεί τις αεροπορικές-αεροδιαστημικές επιστήμες 
και εξελίξεις. Επιλέγει και εισηγείται τη θεματολογία (κλασικών & 
θετικών επιστημών) ειδικού και γενικού ενδιαφέροντος, εθνωφε-
λούς και κοινωφελούς χαρακτήρα, της Α.ΑΚ.Ε. 

2. Επιλέγει, εισηγείται και μελετά τα ειδικότερα θέματα εθνικού 
σκοπού, αεροπορίας και αεροδιαστημικής, που εξυπηρετούν τους 
σκοπούς της Α.ΑΚ.Ε. Αξιολογεί τις εργασίες και υπηρεσίες που ά-
πτονται επιστημονικής γνώσης-κατάρτισης-εμπειριών. Δημοσιο-
ποιεί τα αποτελέσματα μέσω του έντυπου & ηλεκτρονικού υλικού 
της. 

3. Εισηγείται και φροντίζει για τη διοργάνωση Ημερίδων-Συνε-
δρίων-Ομιλιών, επίκαιρων θεμάτων εθνικού σκοπού, με κατάλλη-
λους ομιλητές μέλη και μη μέλη της Α.ΑΚ.Ε. Εγκρίνει αρμοδίως τα 
θέματα, εκδίδει τα σχετικά πρακτικά και ανακοινώνει τα αποτελέ-
σματα. 

4. Εισηγείται τη συμμετοχή-παρακολούθηση αεροπορικών-αε-
ροδιαστημικών Ημερίδων-Συνεδρίων-Διασκέψεων, εθνικού και 
διεθνούς επιπέδου. Γνωστοποιεί αρμοδίως παρέχοντας συμβου-
λές-κρίσεις επί των εξελίξεων, προς ενημέρωση των ενδιαφερομέ-
νων κρατικών φορέων. 

5. Ερευνά και εισηγείται για τις Βραβεύσεις και Τιμητικές Διακρί-
σεις προσώπων και ομάδων που έχουν διακριθεί στον αεροπορικό-
αεροδιαστημικό τομέα.  

6. Εισηγείται και φροντίζει για τη διοργάνωση Τιμητικών-Κοινω-
νικών Εκδηλώσεων, προς διάδοση της Αεροπορικής Ιδέας και δια-
τήρηση στενών φιλικών δεσμών μεταξύ των μελών της Ακαδημίας, 
των ΕΔ και της Ελληνικής κοινωνίας. 

7. Εισηγείται και μεριμνά για τη διασύνδεση και δραστηριοποί-
ηση των μελών της Α.ΑΚ.Ε. Τηρεί κατάλογο προσωπικοτήτων του 
αεροπορικού χώρου, της πολεμικής και πολιτικής αεροπορίας, του 
αεραθλητισμού και άλλων επιστημόνων, που μπορούν να συνει-
σφέρουν στο έργο της Αεροπορικής Ακαδημίας. 

8. Εισηγείται και μεριμνά για την ακαδημαϊκή συνεργασία με 
τους αρμόδιους φορείς του Δημοσίου (ΓΕΑ, λοιπούς Κλάδους ΕΔ, Υ-
πουργεία Αμύνης-Εθνικής Παιδείας-Μεταφορών-Πολιτισμού, Εκκλη-
σία, λοιπούς κρατικούς φορείς) και του Ιδιωτικού τομέα (αεραθλη-
τικές οργανώσεις, ιδρύματα, εκπροσώπους πνευματικού-επιστημονι-
κού κόσμου, εκπαιδευτικούς, γονείς, ΜΜΕ, λοιπούς εκπροσώπους), 

Α.ΑΚ.Ε./Δ.Σ./Απόφαση-361/05-04-2019 
 

 

™‡ÛÙ·ÛË ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹˜ & √ÚÁ·ÓˆÙÈÎ‹˜ 
∂ÈÙÚÔ‹˜ “¢∞π¢∞§√™”

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
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επί των εξελίξεων και προοπτικών ανάληψης-υλοποίησης έργου α-
πό την Α.ΑΚ.Ε. 

9. Λειτουργεί τη Βιβλιοθήκη, μεριμνώντας για την απόκτηση, 
τήρηση σχετικού αρχείου, φύλαξη και διαχείριση, βιβλίων-περιο-
δικών-δημοσιευμάτων και συλλογών που ανήκουν στην Α.ΑΚ.Ε.  

10. Φροντίζει για την έκδοση-τήρηση-κυκλοφορία εντύπου & η-
λεκτρονικού υλικού (εφημερίδα-βιβλία-περιοδικά, πρακτικά ημερί-
δων/συνεδρίων, μελέτες-έρευνες-αρθρογραφία-πληροφορίες-διηγή-
ματα-ποίηση), αεροπορικών ταινιών & φωτογραφιών, προς ενημέ-
ρωση και προβολή του έργου της Α.ΑΚ.Ε.  

11. Μεριμνά για τη δημοσίευση εργασιών-άρθρων στην Εφ. «Α-

εροπορική Ιδέα» και προβολή τους μέσω της ιστοσελίδας της 
Α.ΑΚ.Ε. Συνεργασία ως απαιτείται με την Συντακτική Επιτροπή. 

12. Προετοιμάζει το ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Α-
εροπορικής Ακαδημίας και εισηγείται αναλόγως προς τον Γεν. 
Γραμματέα και το Δ.Σ. Α.ΑΚ.Ε. 

13. Τα μέλη της συμμετέχουν σε εκδηλώσεις, εθνικές, μορφω-
τικές, κοινωνικές και λοιπές δραστηριότητες, εκπροσωπώντας την 
Α.ΑΚ.Ε. 

14. Αναζητεί πηγές χρηματοδότησης του Λογαριασμού της 
Α.ΑΚ.Ε. και ενεργεί σε συνεργασία με τον Ταμία Σύμβουλο για την 
εξασφάλιση των χρηματικών πόρων.

™‡ÛÙ·ÛË ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹˜ & √ÚÁ·ÓˆÙÈÎ‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ “¢∞π¢∞§√™”

Ο Απόστολος Β. 
Νικολαΐδης γεννή-
θηκε στο Βασιλικό 
Ιωαννίνων το 1953. 

Σπούδασε Θεολο-
γία στα Πανεπιστή-
μια Αθηνών και Βόν-
νης της Γερμανίας, 
ενώ μεταπτυχιακές 
σπουδές πραγματο-
ποίησε στα Πανεπι-
στήμια Βόννης και 
Μπόχουμ της Γερμα-
νίας. 

Από το 1979 μέχρι 
το 1997 υπηρέτησε 
στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση, ενώ από το 1997 έως σήμερα υπηρετεί ως μέλος 
ΔΕΠ στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθη-
νών, αρχικά ως Επίκουρος Καθηγητής και από το 2005 ως Κα-
θηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της Θρησκεί-
ας και Κοινωνική Ηθική». 

Στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας διδάσκει όλα τα προπτυχια-
κά και μεταπτυχιακά μαθήματα της Ηθικής (Χριστιανική Ηθική, 
Κοινωνική Ηθική και Βιοηθική) και της Κοινωνιολογίας (Κοινω-
νιολογία, Κοινωνιολογία της Θρησκείας και Κοινωνιολογία του 
Χριστιανισμού). 

Διετέλεσε διευθυντής Τομέων, Πρόεδρος και Αναπληρωτής 
Πρόεδρος του Τμ. Κοινωνικής Θεολογίας, συγκλητικός, Πρόε-
δρος του Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστι-
κής Εκπαίδευσης στο Υπ. Παιδείας, μέλος του Δ.Σ. της Φοιτη-
τικής Εστίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και μέλος 
τριών Συνοδικών Επιτροπών της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας 
της Ελλάδος σχετικές με τη Βιοηθική, την Οικολογία και την Οι-
κογένεια. 

Έχει δημοσιεύσει πλήθος πρωτότυπων μονογραφιών και άρ-
θρων σε επιστημονικά περιοδικά, επιστημονικές επετηρίδες, 
συλλογικούς και αφιερωτικούς τόμους, και άλλα περιοδικά. 

Κοσμήτωρ της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθη-
νών για τετραετή θητεία εξελέγη στις 17.12.2015 (ΦΕΚ διορι-
σμού Υ.Ο.Ο.Δ. 956/31.12.2015). 

Είναι έγγαμος και πατέρας εννέα τέκνων.

∞¶√™∆√§√™ μ. ¡π∫√§∞´¢∏™ 
∫√™ª∏∆øƒ £∂√§√°π∫∏™ ™Ã. ∞£∏¡ø¡

∂π¢π∫∏ ™À¡∂¢ƒπ∞ ∞.∞∫.∂.  
11Ë˜/10/2019 - ¡¤Ô ª¤ÏÔ˜

Επιστολή Α.ΑΚ.Ε.  
για την αποστολή της Ε.Α.Β. 

 
∞ı‹Ó·, 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2020 

¶ƒ√™:  
¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, 
¶ÚfiÂ‰ÚÔ ÙË˜ μÔ˘Ï‹˜, 
ÀÔ˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, 
ÀÔ˘ÚÁfi ∞Ó¿Ù˘ÍË˜ Î·È ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ, 
ÀÔ˘ÚÁfi ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, 
ÀÔ˘ÚÁfi ∂ıÓÈÎ‹˜ ÕÌ˘Ó·˜ 
ÀÔ˘ÚÁfi ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È ¡ËÛÈˆÙÈÎ‹˜ ¶ÔÏÈÙÈÎ‹˜ 
∫√π¡: ∞°∂∂£∞, ∞°∂™, ∞°∂¡, ∞°∂∞   
 
∞ÍÈfiÙÈÌÔÈ ∫‡ÚÈÔÈ, 
ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÚfiÛÊ·Ù· ‰ËÌÔÛÈÂ‡Ì·Ù· Û¯ÂÙÈ˙fiÌÂÓ· ÌÂ ‰È·Ù·-

Ú·¯‹ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ - ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙËÓ "∂ÏÏË-
ÓÈÎ‹ ∞ÂÚÔÔÚÈÎ‹ μÈÔÌË¯·Ó›· (∂∞μ) ∞.∂.", ·ÏÏ¿ Î·È Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ 
˘fi„Ë ÙËÓ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜, Ë ∞ÂÚÔÔÚÈÎ‹ ∞-
Î·‰ËÌ›· ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (∞.∞∫.∂.), ÙÔ ∞ÓÒÙ·ÙÔ ∞ÂÚÔÔÚÈÎfi-∂ÈÛÙËÌÔÓÈ-
Îfi-∞ÂÚÔ‰È·ÛÙËÌÈÎfi ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· ÙË˜ ¶·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜, 
ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙËÓ ·Ì˘ÓÙÈÎ‹ Î·È ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ· ÙË˜ Û˘-
ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜ ∫Ú·ÙÈÎ‹˜ ∂È¯Â›ÚËÛË˜, ˆ˜ ÙÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ÂıÓÈ-
Îfi, ÙÂ¯ÓÈÎfi Î·È ÂÚÁÔÛÙ·ÛÈ·Îfi ˘ÏÒÓ· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË˜ ÙˆÓ ∂Ó·¤-
ÚÈˆÓ ª¤ÛˆÓ ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙË˜ ÃÒÚ·˜, ÂÚÈfi‰ˆÓ ÂÈ-
Ú‹ÓË˜ Î·È ÂÈ‰ÈÎfiÙÂÚ· ÎÚ›ÛÂˆ˜, fiˆ˜ Â› ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ì·˜ ÂÓ Ì¤-
Ûˆ ÙË˜ Â·¯ıÔ‡˜ ÙÔ˘ÚÎÈÎ‹˜ ÚÔÎÏËÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙË˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ-
Î‹˜ ÎÚ›ÛË˜ ˆ˜ ·fiÚÚÔÈ· ÙË˜ ·Ó‰ËÌ›·˜ ÎÔÚˆÓÔ˚Ô‡. 

∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, Ë ·ÚfiÛÎÔÙË Î·È ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ ∂Ù·È-
ÚÂ›·˜ ÚÔ˜ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÙÈÎÒÓ ÙË˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ Î·È 
¤ÁÎ·ÈÚË˜ ·fi‰ÔÛË˜ ÙˆÓ ÔÏ‡ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ 
ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿ÙÂ˜ ÙË˜, ÌÂ ÚÒÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙËÓ ¶ÔÏÂÌÈÎ‹ 
Ì·˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·, ·ÔÙÂÏÂ› Ì›· ÂÎ ÙˆÓ ̂ Ó Ô˘Î ¿ÓÂ˘ ·ÓÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ 
˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÙË˜ ¶ÔÏÈÙÂ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ªÂÙfi¯Ô˘ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ˘¿-
ÁÂÙ·È, ÒÛÙÂ Ó· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÂÈ˜ ÙÔÓ ‡„ÈÛÙÔ ‚·ıÌfi Ë ÂÈ¯ÂÈÚËÛÈ·Î‹ 
ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ¶ÙËÙÈÎÒÓ ª·¯ËÙÈÎÒÓ Ì·˜ ª¤ÛˆÓ. 

¶·Ú¿ÎÏËÛË ÚÔ˜ Â˘ÁÂÓÈÎ‹ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ˆ˜ ¿Óˆ ‰È·È-
ÛÙÒÛÂÒÓ Ì·˜, ˆ˜ ÂÎ ÙÔ˘ ÛÎÔÔ‡ Î·È ÙË˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Ì·˜, ˘Ë-
ÚÂÙÒÓÙ·˜ ÛÙ·ıÂÚ¿ ÙËÓ "∞ÂÚÔÔÚÈÎ‹ π‰¤· Î·È ÙÔ ∞ÂÚÔÔÚÈÎfi π‰Â-
Ò‰Â˜" Â’ ˆÊÂÏÂ›· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ŒıÓÔ˘˜, È‰È·›ÙÂÚ· ·˘Ù‹Ó ÙËÓ 
Ï›·Ó ÎÚ›ÛÈÌË ÁÂˆÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹ - ÁÂˆÔÏÈÙÈÎ‹ - ÁÂˆÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ 
¯ÚÔÓÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô. 

ªÂ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ‹ ÙÈÌ‹, 
°È· ÙÔ ¢.™. Ô ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ 

™∆À§π∞¡√™ ∞§∂•√¶√À§√™ 
∞ÓÙÈÙ¤Ú·Ú¯Ô˜ (π) Â.·.
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Ιδιαίτερη η συγκίνηση και χαρά 
μας διότι με πρόταση του Υπουρ-
γού Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαου 
Παναγιωτόπουλου προς την Πρόε-
δρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. 
Αικατερίνη Σακελλαροπούλου και 
με τη σύμφωνη και ομόφωνη γνώ-
μη του Συμβουλίου Αρχηγών Γενι-
κών Επιτελείων Εθνικής Άμυνας, 
εξεδόθη Προεδρικό Διάταγμα (30 
Μαρτίου 2020) με το οποίο απο-
νέμεται η ιδιότητα Εφέδρου Αξιω-
ματικού Βαθμού Υποστρατήγου 
επί τιμή στον Ιάκωβο Τσούνη. 

Είναι μια πράξη τιμής και ευ-
γνωμοσύνης προς τον νεότερο 
Βετεράνο του Β’ Παγκοσμίου Πο-
λέμου με διεθνή αναγνώριση, κ. 
Ιάκωβο Τσούνη, τον Ευεργέτη 
και Δωρητή της Εκκλησίας και του 
Έθνους, για την διακεκριμένη 
προσφορά του και την αγάπη του 
προς τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνά-
μεις και την Πατρίδα, μακράν πα-
ντός υλικού οφέλους. Μία οφει-
λόμενη τιμή στο πρόσωπο ενός 
Ευπατρίδη και Εθνικού Αγωνιστή, 
σε μία εποχή που βάλλεται η μνή-
μη των λαών και των ανθρώπων, 
και η προβολή των υψηλών ιδανι-
κών του έθνους μας αποτελεί επι-
τακτική ανάγκη. 

Η Α.ΑΚ.Ε. έχει ανακηρύξει τον κ. Ιάκω-
βο Τσούνη Ισόβιο Μέλος της και Μέγα 
Ευεργέτη της, το 1993, τον πρώτο Άν-
θρωπο και αφοσιωμένο Φίλο της, ο οποί-
ος προέβη σε μία αξιόλογη χειρονομία για 
την ενίσχυση του εθνικού σκοπού της 
Α.ΑΚ.Ε., «διότι ευεργέτησε, μεγάλως και 
αδόλως, Θεία εμπνεύσει και προτροπή, οι-
κεία βουλήσει, μοίρα αγαθή, πέραν της 
Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας και πασχου-
σών οικογενειών, τας ιεράς Ενόπλους Δυ-
νάμεις μας, προεξεχούσης της Πολεμικής 
μας Αεροπορίας και της Αεροπορικής Ακα-
δημίας Ελλάδος …».  

Σημαντικό μέρος της περιουσίας, των 
δράσεων και εν γένει του πνευματικού 
έργου της Α.ΑΚ.Ε. είναι από τότε (1993) 
δωρεά και προσφορά του κ. Ιάκωβου 
Τσούνη, την οποία συνεχίζει ανελλιπώς 
μέχρι σήμερα. Με την ευγένεια που τον 
χαρακτηρίζει, αλλά και με εθνική ευσυ-
νειδησία, στηρίζει συμμετέχοντας σε 
πολλές εκδηλώσεις της Αεροπορικής Ακα-
δημίας, παρεμβαίνοντας πάντοτε συμ-
βουλευτικά, αναναδεικνύοντας σημαντι-
κές πτυχές, με προτροπές επίλυσης, των 
εθνικών μας θεμάτων. 

Ως μέλη του Δ.Σ. της Α.ΑΚ.Ε. αισθα-
νόμενοι σεμνή ευγνωμοσύνη προς το Ι-
σόβιο Μέλος της και Μέγα Ευεργέτη 
της, συγχαίρουμε τον κ. Ιάκωβο Τσού-
νη, τον νεότερο Βετεράνο του Β’ ΠΠ με 
διεθνή αναγνώριση, τον Αγωνιστή, Ευ-
εργέτη και Δωρητή του Ελληνικού Έ-
θνους και της Πατρίδας, για την τιμη-
τική αυτή διάκριση, ευχόμενοι να τον 
έχει ο Θεός καλά και να συνεχίζει το 
πολύτιμο έργο του για πολλά ακόμη έ-
τη.   

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Δ.Σ. της Α.ΑΚ.Ε. 

Οφειλόμενη τιμή στον εθνικό αγωνιστή 
και νεότερο βετεράνο του Β’ ΠΠ,  

με διεθνή αναγνώριση, ΙΑΚΩΒΟ ΤΣΟΥΝΗ
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Με ιδιαίτερη συγκίνηση και χαρά πληρο-
φορήθηκα, ότι με Π.Δ. που εκδόθηκε και 
μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου 
Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων (Σ.Α.Γ.Ε.) και 
πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας 
(ΥΕΘΑ) κ. Νικ. Παναγιωτόπουλου, απονε-
μήθηκε ο βαθμός του Υποστρατήγου επί 
τιμή στον ευπατρίδη και νεότερο βετεράνο 
του Β’ ΠΠ με διεθνή αναγνώριση κ. Ιάκωβο 
Τσούνη, για τη διαχρονική, ανιδιοτελή, ση-
μαντική και με περισσή σεμνότητα προ-
σφορά του (οικονομική ενίσχυση) στις Έ-
νοπλες Δυνάμεις της Πατρίδας μας. 

Η απονομή στρατιωτικού βαθμού σε ιδιώτες είναι μία ιδιαί-
τερα τιμητική διάκριση που γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.3883/2010, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σε πρόσωπα υ-
ψηλού κύρους και σε αναγνώριση της σημαντικής και συνήθως 
διαχρονικής προσφοράς τους προς την Πατρίδα μας. Και η προ-
σφορά του ευπατρίδη κ. Τσούνη προς την Πατρίδα μας και τις 
Ένοπλες Δυνάμεις μας είναι ΚΑΙ διαχρονική ΚΑΙ σημαντική. Άρ-
χισε με τη συμμετοχή του στην πρώτη γραμμή στον Ελληνοϊτα-
λικό Πόλεμο (στον οποίο συμμετείχε έφηβος ως εθελοντής) και 
συνεχίστηκε μέχρι και σήμερα με πολλές και σημαντικές προ-
σφορές, δωρεές και ευεργεσίες στις Ένοπλες Δυνάμεις μας (και 
όχι μόνο) οι οποίες, με δική του απαίτηση, ουδέποτε δημοσιο-
ποιήθηκαν. 

Αξίζουν, επομένως συγχαρητήρια στην πολιτική και στρατιω-
τική ηγεσία των Ενόπλων μας Δυνάμεων για αυτή την ενέργειά 
τους, η οποία είμαι βέβαιος ότι ικανοποίησε ιδιαίτερα όλους 
τους δημότες και κατοίκους Παπάγου (και Χολαργού) αφού ο κ. 
Τσούνης είναι συνδημότης και συμπολίτης μας, εδώ και πολλές 
δεκαετίες. 

Έχω την τύχη και χαρά να με τιμά ο κ. Ιάκωβος Τσούνης με 
τη φιλία του και να με περιβάλλει με την αγάπη του, μία φιλία 

και αγάπη που ισχυροποιήθηκαν κατά την 
20ετία που διετέλεσα Δήμαρχος Παπάγου 
και στη συνέχεια Δήμαρχος Παπάγου-Χο-
λαργού. Είναι επόμενο, λοιπόν, η τιμητική 
διάκριση που η Πολιτεία απένειμε πρόσφα-
τα στον κ. Τσούνη να φέρει στη θύμησή 
μου τις ανάλογες προσφορές και δωρεές 
του στο Δήμο μας καθ’ όλη την 20ετία της 
δημαρχίας μου κατά την οποία ήταν πάντα 
«ΠΑΡΩΝ», είτε με τη χρηματοδότηση αρ-
κετών έργων που έγιναν τότε είτε με τις 
αλλεπάλληλες οικονομικές ενισχύσεις των 

εργαζομένων στο Δήμο μας, ιδιαίτερα κατά τις εορτές των Χρι-
στουγέννων και του Πάσχα. 

Από τα πολλά έργα που χρηματοδότησε ο κ. Τσούνης, κατά 
τη διάρκεια της δημαρχίας μου, θα περιοριστώ να μνημονεύσω 
μόνο τρία.  

Το πρώτο που ήταν η κατασκευή του ηλεκτροφωτισμού του 
Δημοτικού Κηποθεάτρου Παπάγου το 1995 και τα δύο που τους 
είχε ιδιαίτερη αδυναμία και ήταν η φιλοτέχνηση και τοποθέτη-
ση στην Πλατεία Ιωάννου Μεταξά στου Παπάγου (την οποία α-
νακαινίσαμε με δαπάνες του κ. Τσούνη) των αγαλμάτων της Σο-
φίας Βέμπο και της Μαρίας Κάλλας το 2007 (εκτιμώ ότι αυτά τα 
αγάλματα της Βέμπο και Κάλλας είναι τα μοναδικά που υπάρ-
χουν σε όλη τη χώρα μας). 

Συγχαίροντας το σεβαστό και αγαπητό φίλο Ιάκωβο Τσούνη 
για την εξαιρετικά τιμητική διάκριση που του έγινε (συνέχεια 
των πολλών και σημαντικών άλλων διακρίσεων που του έχουν 
γίνει), του εύχομαι να είναι πνευματικά και σωματικά καλά και 
στις επάλξεις, για πολλά ακόμα χρόνια. Η Πατρίδα μας τον έχει 
ανάγκη. Η νεολαία μας έχει ανάγκη από πρότυπα. 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΞΥΔΗΣ 
Υπνχος ε.α. ΠΝ 

Επίτιμος Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού 

Μια οφειλόμενη διάκριση, που εκπληρώθηκε

Για τη διαχρονική, σιωπηλή και αθόρυβη προσφορά του προς 
τις Ένοπλες Δυνάμεις της Πατρίδος, του Αγωνιστή, του Ευεργέ-
τη και νεότερου Βετεράνου του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου με διε-
θνή αναγνώριση κ. Ιάκωβο Τσούνη, ο αξιότιμος Υπουργός Εθνι-
κής Αμύνης κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος με πρότασή του προς 
την Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Αικατερίνη Σακελλαροπούλου 
και με τη σύμφωνη και ομόφωνη γνώμη του Αρχηγού Γενικού Ε-
πιτελείου Εθνικής Άμυνας Στρατηγού κ. Κωνσταντίνου Φλώρου 
και των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού και 
Αεροπορίας εξεδόθη το Προεδρικό Διάταγμα με ημερομηνία 30 
Μαρτίου 2020 με το οποίο απονέμετε ο βαθμός του Υποστρα-
τήγου επί τιμή στον κ. Ιάκωβο Τσούνη. 

Η απονομή του βαθμού του Υποστρατήγου επί τιμή είναι μία 
εξαιρετικά σπάνια και ιδιαίτερη τιμητική διάκριση των Ελληνι-
κών Ενόπλων Δυνάμεων σε πρόσωπα υψηλού κύρους, σε ανα-
γνώριση υπηρεσιών τους προς αυτές και την Πατρίδα. 

Η προσφορά και η υποστήριξη του εθνικού ρόλου των Ενό-
πλων Δυνάμεων από τον κ. Ιάκωβο Τσούνη ξεκινά λίγα χρό-

νια μετά τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου η οποία υπήρξε 
μεγάλη και πολυσχιδής και συνεχίζει ανελλιπώς μέχρι σήμε-
ρα.  

Η προσφορά αυτή πάντοτε γινόταν και γίνεται σιωπηλώς 
και αθορύβως αφού είχε παρακαλέσει ο ίδιος να μην γίνονται 
γνωστές και να μην δημοσιεύονται οι ευεργεσίες του. Αν και 
είναι γνωστό πέραν του πανελληνίου χώρου εδώ και δεκαε-
τίες η θέληση για προσφορά στην Πατρίδα και τον πάσχοντα 
άνθρωπο από τον κ. Τσούνη. Άλλωστε το πλήθος των ηθικών 
αμοιβών καθώς και οι επιστολές από πρόσωπα της διεθνούς 
πολιτικής, στρατιωτικής και εκκλησιαστικής σκηνής και από 
φορείς της Ελλάδος και του Εξωτερικού το μαρτυρούν αυτό. 

Ο κ. Τσούνης ήταν και θα είναι πάντοτε δίπλα στους Έλληνες 
αξιωματικούς και οπλίτες, πιστεύοντας πάντα ότι είναι ένας α-
πλός στρατιώτης για τη μάνα και την τροφό όλων μας, την Ελ-
λάδα. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Θεολόγος - Αρχαιολόγος

Βαρυσήμαντη απόφαση των Ε.Δ. της χώρας 
δια των εκπροσώπων τους εις τον ευεργέτη  

και αγωνιστή Ιάκωβο Τσούνη



ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΙΔΕΑ 103/ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 202010

Κυπριακή εισβολή και ιστορικές 
συζητήσεις 

The White House, Washington, Tuesday, August 13, 1974.  
Kissinger: «… For a few years ago, the Turkish tactics are right 

–grab what they want and then negotiate on the basis of posses-
sion.  But if the Turks run loose on Cyprus, the Greeks could come 
unglued. We certainly do not want a war between the two, but if it 
come to that, Turkey is more important to us and they have a po-
litical structure which could produce Qadhafi».    

«… Για μερικά χρόνια πριν, οι τουρκικές τακτικές είναι σωστές -
- αρπάζουν αυτό που θέλουν και έπειτα διαπραγματεύονται επί τη 
βάση της κατοχής. Αλλά εάν οι Τούρκοι κινη-
θούν χαλαρά στην Κύπρο, οι Έλληνες θα μπο-
ρούσαν να αναστατωθούν. Εμείς βέβαια δεν θέ-
λουμε έναν πόλεμο μεταξύ των δύο, αλλά εάν 
φθάσουμε σε αυτόν, η Τουρκία είναι πιο σημα-
ντική για εμάς και αυτοί (Τούρκοι) έχουν μια πολιτική δομή η οποία 
μπορεί να αναδείξει Καντάφι». 

Kissinger:  «… Some of my colleges want to cut off assistance 
to Turkey – that would be a disaster. There is no American reason 
why the Turks should not have one-third of Cyprus. We will make a 
statement today that will get the New York Times off our back, but 
should not twist their arm…». 

«… Μερικοί από τους συναδέλφους μου θέλουν να κόψουν την 
βοήθεια στην Τουρκία. Αυτό θα ήταν μία καταστροφή. Δεν υπάρχει 
αμερικανικός λόγος γιατί οι Τούρκοι δεν θα έπρεπε να έχουν το ένα-
τρίτο της Κύπρου. Θα κάνουμε μια δήλωση σήμερα, η οποία θα 
‘’βγάλει από την πλάτη μας’’ τους NYT* αλλά δεν θα τους ‘’στρίψουμε 
το χέρι’’». 

* Οι New York Times τότε επέκριναν την τουρκική εισβολή. 
Τώρα που στις ημέρες μας έχει ‘’αναδειχθεί’’ ο Πρόεδρος 

‘’Ερντογάν’’ (Προεδρική Δ.τ.Τ. από 10.7.2018), ως ο εθνικός η-
γέτης των απανταχού Τούρκων της καρδιάς και της ‘’γαλάζιας 
πατρίδας’’ τους και ως ο εκλεγείς Αρχηγός των Αδελφών Μου-
σουλμάνων* * Salih Kallab,  πρ. Υπουργός της Ιορδανίας, σε άρθρο του στην ε-
φημερίδα Sarkul Avsat. 

>… δεν υπάρχει Αμερικανικός λόγος, γιατί οι Τούρκοι δεν 
θα έπρεπε να έχουν …τι; 

Τα μηνύματα των Συμμάχων και στις ημέρες μας προβληματί-
ζουν: «…λυπάμαι που το λέω, αλλά αν η Ελλάδα χρειαστεί τη 
στήριξη ΗΠΑ σε ένα θερμό επεισόδιο με Τουρκία, δεν νομίζω ό-
τι θα την έχει από τον Πρόεδρο Τραμπ. Τα Υπουργεία Εξωτερι-
κών και Άμυνας των ΗΠΑ θα είναι πιο αξιόπιστοι συνομιλητές 
σε περίπτωση ανάγκης. Δεν μπορώ να φανταστώ ένα υποθετικό 
σενάριο έντασης όπου η Ελλάδα θα είναι ο επιτιθέμενος».  

Δήλωση πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στη χώρα μας, Νίκολας Μπερνς, 
συνέδριο Delphi Forum & Καθημερινής (19.9.2019). 

Γενικά 
Μετά τη λήξη του ‘’Ψυχρού Πολέμου’’(1991), η Ανατολική Μεσό-

γειος και Μέση Ανατολή, έχουν γίνει και πάλι πεδία θερμών γεω-
πολιτικών-στρατιωτικών-οικονομικών ανταγωνισμών και αναμέ-
τρησης των Μεγάλων Δυνάμεων, όχι πια ιδεολογικών, αλλά καθαρά 
ισχύος και διατήρησης της μεταξύ τους ισορροπίας, όπως στις αρ-
χές του 20ου αιώνα. Η κατάληξή τους, πολλά δεινά επέφερε τότε 
για την Ελλάδα (Μικρασιατική Καταστροφή) και την Κύπρο (από 
τον Οθωμανικό ζυγό στο Βρετανικό αποικισμό). Ζούμε και πάλι τον 
«Ηγεμόνα» του Μακιαβέλι όπου γράφει «Ένα κυρίαρχο κράτος, 
για να υπάρξει, χρειάζεται στρατό και συμμάχους».  

Η Τουρκία εκμεταλλευόμενη το νέο αυτό περιβάλλον ανταγωνι-
σμών έχει επαναφέρει από νωρίς στο προσκή-
νιο και σε πλήρη εξέλιξη, το όραμα ανασύστα-
σης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπως ανα-
πτύσσεται στο βιβλίο «Στρατηγικό Βάθος» του 
Αχμέτ Νταβούτογλου. Σε πρόσφατη προκλητι-

κή δήλωσή του από το προεδρικό μέγαρο, ο Ερντογάν αναφέρει: 
«η ασφάλεια της Τουρκίας ξεκινά πέραν των συνόρων της» (Α-
ΠΕ-ΜΠΕ, 9.1.2020). 

Για να υλοποιήσει το όραμά της αυτό η Τουρκία χρησιμοποιεί 
πάγια τη ‘’γλώσσα’’ της Επιθετικής Διπλωματίας-Coercive Diplo-
macy* γνωστή και ως Στρατιωτικοποίηση Διπλωματίας ή Στρα-
τηγική Εξαναγκασμού, η οποία στοχεύει στην εγγύηση των θε-
μιτών & ζωτικών συμφερόντων της στο Αιγαίο (Συμφωνία Μα-
δρίτης 1997) ή/και στην επιτυχή κατάληξη κάποιων από τους μεί-
ζονες πολιτικούς στόχους (τουρκικός όρκος 1920), σε Θράκη 
και Αιγαίο. 

* Coercive diplomacy or "forceful persuasion",  
>Ιs the "attempt to get a target, a state, a group (or groups) within a state, or a 

non-state actor- to change its objectionable behavior through either the threat to use 
force or the actual use of limited force".  

>This term also refers to "diplomacy presupposing the use or threatened use of 
military force to achieve political objectives". 

Η περιορισμένη ‘’χειρουργική’’ χρήση αφών με ‘’Υπερπτήσεις 
μεμονωμένων ή μικρών σχηματισμών τουρκικών μαχητικών’’ [-
-use of limited force] προβάλλοντας την ισχύ της πάνω από τα νη-
σιά ΛΕΣΒΟ, ΧΙΟ, ΣΑΜΟ και ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ-ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ, και την 
περιοχή ΕΒΡΟΥ, και η απόπειρα βίαιης εισόδου ‘’μεταναστών’’ 
στον Έβρο και στα υπόψη νησιά, ακολουθούμενες με καταγγελίες 
της Ελλάδας, ότι παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο, το καθεστώς απο-
στρατιωτικοποίησης (Συνθήκες Λωζάννης 1923, Παρισίων 1947) 
και ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ΟΗΕ, ΕΕ-Δουβλίνου), αποσκοπούν 
ακριβώς στον στρατιωτικό εξαναγκασμό προς απόσυρση των 
Ελληνικών Δυνάμεων από τα υπόψη ελληνικά νησιά.  

Ενδέχεται ωστόσο, οι επιθετικές αυτές ενέργειες να κλιμακω-
θούν περαιτέρω σε εφαρμογή επιθετικών Σχεδίων (Βαριοπού-
λα;, Αεροναυτικού Suga;)[--use of military force ] με ταυτόχρονη 

Κλιμάκωση Τουρκικών προκλήσεων  
σε Θράκη – Αιγαίο – Αν. Μεσόγειο

Η Επιτομή της Coercive Diplomacy και όχι της ‘’Good Diplomacy’’. Τι διδάσκουν; 
 

∂›Ì·ÛÙÂ ·ÓÙÈÌ¤ÙˆÔÈ ÌÂ ÙÔ «¯ÚfiÓÔ» Î·È fi¯È ÌÂ ÙÈ˜ «ÛÙÈÁÌ¤˜». ∂›Ó·È Ë ÒÚ· ÙˆÓ «™ÙÚ·ÙËÁÈÛÙÒÓ» Î·È fi¯È ÙˆÓ 
«∆·ÎÙÈÎÈÛÙÒÓ». √È «Ï¿ıÔ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜» ‰ÂÓ ‰ÈÔÚıÒÓÔÓÙ·È ÌÂ «Ù·ÎÙÈÎ¤˜ ÎÈÓ‹ÛÂÈ˜». øÚ· Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›ÛÔ˘ÌÂ  

Î·È fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ·ÓÙÈ‰Ú¿ÛÔ˘ÌÂ ÛÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜. ∑Ô‡ÌÂ ÌÈ· Ó¤· ÂÔ¯‹, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ¿ ·ÛÙ·ı‹. 
 ∆Ô ‰È·Î‡‚Â˘Ì· Â›Ó·È Ë ¿Ì˘Ó· ÛÙÔ ÂÍ‹˜ Î·È Ë ÂÌÏÔÎ‹ ÙˆÓ ∂.¢ & ™.∞. Â›Ó·È ‰È·ÚÎ‹˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ  

Î·È ÚÔÎÏ‹ÛÂˆÓ. øÚ· Ó· ÛÙ·ıÌ›ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÈÂÚ·Ú¯‹ÛÔ˘ÌÂ ÙÔ˘˜ ÂıÓÈÎÔ‡˜ Ì·˜ ÛÎÔÔ‡˜  
Î·È Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘ÌÂ «ÂıÓÈÎ‹ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹ ‚¿ıÔ˘˜ ÌÂ ‰È·ÎËÚ˘ÁÌ¤ÓÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜».  

°È· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘ÌÂ ÙÔ ÛÙfi¯Ô ‰ÂÓ ÍÂ¯Ó¿ÌÂ ÙÔ ÛÎÔfi! (μ›ˆÌ· ∞ÂÚÔfiÚˆÓ)

Του ΣΤΕΛΙΟΥ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ 
Απτχου (Ι) ε.α., Προέδρου Δ.Σ. Α.ΑΚ.Ε.
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μαζική είσοδο ‘’μεταναστών’’ ως ‘’υβριδική απειλή’’ για τον παρά-
νομο εποικισμό Θράκης και ελληνικών νησιών Ανατολικού Αιγαίου, 
ώστε να επιτύχει μείζονες πολιτικούς στόχους της. 

Σε κάθε περίπτωση η Τουρκία του Ερντογάν θα συνεχίσει προ-
καλώντας τις Ελληνικές ΕΔ & ΣΑ σε Έβρο, Αιγαίο και Ανατολική Με-
σόγειο, σε όλο το μήκος των συνόρων μας αναμένοντας το δικό 
μας ‘λάθος’ να εξελιχθεί σε θερμό επεισόδιο, ελπίζοντας σε δική 
του νίκη.  

>>Ως προς αυτό, μετά το τελευταίο σημείο της δήλωσης του κ. 
Μπερνς επιτρέψτε να συνεχίσω με την σκέψη «…Δεν μπορώ να 
φανταστώ ένα υποθετικό σενάριο έντασης όπου η Ελλάδα θα εί-
ναι ο επιτιθέμενος.… διότι αυτό θα ήταν ‘λάθος’, κάτι που η Τουρ-
κία περιμένει απεγνωσμένα να εκμεταλλευθεί, ως δικό 
σας ’λάθος’!». 

Η Τουρκία του Ερντογάν δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να 
αναστατωθούμε και να χάσουμε την ψυχραιμία μας, ώστε να 
κάνουμε το ‘’λάθος’’. Χάρη στον καλό σχεδιασμό, τον επαγγελ-
ματισμό, τα σωστά αντανακλαστικά, την αυταπάρνηση και το υ-
ψηλό ηθικό του προσωπικού, όπως συνέβη με την πρώτη ‘’νίκη’’ 
μας στον Έβρο, αλλά και με τις συχνές όχι λίγες απόπειρες των 
τουρκικών μαχητικών να προκαλέσουν αεροπορικό ατύχημα.   

Αυτό όμως που ζούμε είναι μόνο η αρχή, το λάθος μας θα ήταν 
να αρκεσθούμε στην αντίδρασή μας σε τακτικό-επιχειρησιακό ε-
πίπεδο στα σύνορα. Το μεγάλο ερώτημα είναι, μέχρι ποιο ση-
μείο θα κλιμακώσει την κατάσταση η Τουρκία.  

 
Οι Σύμμαχοι 

Η Δυτική κοινή γνώμη, των περισσοτέρων σε Ευρώπη και Αμερι-
κή, αναγνωρίζει την τεράστια γε-
ωπολιτική σημασία της Ελλάδας 
για τα εθνικά τους συμφέροντα 
και θεωρεί τους Έλληνες μοναδι-
κούς, μέρος του αξιακού τους 
συστήματος, βασισμένου στον 
ελληνικό πολιτισμό. Γνωρίζουν 
όμως και ότι η Ελλάδα από την Ε-
πανάσταση του 1821, είχε πά-
ντοτε έναν ‘’ξένον παράγοντα’’ 
στο εσωτερικό της, ο οποίος 
συμμετείχε ενεργά με ιδρύματα 
και θεσμούς, αλλά, έστω αν δεν 
το ‘’δεχόμαστε’’!, και ως μέρος 
της πολιτικής της εξέλιξης και ύ-
παρξης στο πέρασμα των χρό-
νων. Είναι σημαντικό για αυτούς 
να γνωρίζουν με ποιους έχουν να κάνουν, ότι η πολιτική και στρα-
τιωτική ηγεσία μας έχει την εμπιστοσύνη και στήριξη του Ελληνι-
κού λαού και είναι ικανή να εξασφαλίζει τη σταθερότητα και ειρή-
νη στην περιοχή.    

Ωστόσο, η Ιστορία διδάσκει, κάποιοι από εμάς το έχουν βιώσει, 
ότι οι Σύμμαχοι και Εταίροι μας στο ΝΑΤΟ και ΕΕ ακολουθούν μία 
γενικότερη στρατηγική προσέγγισης (Grand Strategy) για την ικα-
νοποίηση των συμφερόντων τους στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. 
Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. Συντάσσουν και αναπτύσσουν Ολο-
κληρωμένα Γενικά Σχέδια Λύσεων και Δράσεως (Action Plans), βά-
σει συνειδητών πλήρως προειλημμένων αποφάσεων ως προς το τι 
εξυπηρετεί καλύτερα τα άμεσα και μακροπρόθεσμα συμφέροντά 
τους και όχι βάσει μικρών κατά περίπτωση αποφάσεων, σε όλα τα 
συναφή μεγάλα ζητήματα της περιοχής. Για την πρόληψη κρίσεων 
τάσσονται, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, υπέρ των 
διμερών/πολυμερών προσεγγίσεων βάσει κανόνων κοινών συμ-
φερόντων. Έτσι στις τουρκικές προκλήσεις, τηρούν κατ’ αρχήν πο-
λιτική ‘’ίσων αποστάσεων’’, διπλωματικά ‘’επιφαινόμενης αποστα-
σιοποίησης, hands-off approach’’, με συστάσεις προς την Ελλάδα 
‘’αποκλιμάκωσης ενδεχόμενης Ελληνο-Τουρκικής αντιπαράθεσης’’, 
σε κάθε πρόκληση της Τουρκίας σε Θράκη, Αιγαίο, Αν. Μεσόγειο, 
στο Κυπριακό Ζήτημα κ.α. Συνεπώς, η ένταση των εκάστοτε τουρ-
κικών προκλήσεων είτε δεν βλάπτουν είτε εντάσσονται και εξυ-

πηρετούν τον γενικό σχεδιασμό τους.  
Στο Κυπριακό το 1974, δύο Αμερικανικά Σχέδια Λύσης «Ache-

son» (Γενεύη 5.7.1964), το 2ο ίσως καλύτερο από το 1ο για την 
ελληνική πλευρά, αλλά και τα δύο προέβλεπαν εξ αρχής μία «ξε-
κάθαρη, clean-cut» συνειδητή απόφαση-λύση, τη Διχοτόμηση 
της Κύπρου (εσωτερική ανταλλαγή-μετακίνηση πληθυσμών ακόμη 
και σε Θράκη-νησιά Αιγαίου έναντι πιθανής Ενώσεως με την Ελλά-
δα) και παράλληλη ΝΑΤΟποίηση της Κύπρου (de facto ή/και de ju-
re). Έτσι οι ΗΠΑ και Μ.Β., 10 ακριβώς χρόνια μετά την αποτυχία 
(if the Turks run loose on Cyprus) της 1ης εισβολής (20-
22.7.1974), δεν απέτρεψαν τις Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις να 
πραγματοποιήσουν και τη 2η στρατιωτική εισβολή τους ‘’ΑΤΤΙΛΑΣ 
2’’ (14-16.8.74), διασφαλίζοντας την κατοχή του 38% του Κυπρια-
κού εδάφους, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και των απο-
φάσεων κατάπαυσης του πυρός του Σ.Α. του ΟΗΕ, και να πλήξουν 
στρατιωτικά α) την Ελλάδα, επί κυβερνήσεως Εθνικής Ενότητας α-
πό 24.7.74, του Κων. Καραμανλή, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και πιστό 
σύμμαχό τους (ΗΠΑ, Μ.Β.) στον Α’ΠΠ & Β’ΠΠ και β) την Κύπρο με 
νόμιμη κυβέρνηση, βάσει του Κυπριακού Συντάγματος, του Ανα-
πληρωτή Προέδρου Γλαύκου Κληρίδη (συμμετέχοντα και στις δια-
πραγματεύσεις της Γενεύης, 25.7-13.8.1974), μέχρι την επιστρο-
φή του Μακαρίου. 

 
Η Τουρκία 

Μπορεί η Ελλάδα για τους Αμερικανούς να εξακολουθεί να είναι 
λιγότερο σημαντική από την Τουρκία, στρατηγικά και γεωγραφικά. 
Η Τουρκία ήταν και είναι πάντοτε περισσότερο απαραίτητη για τα 
ζωτικά τους συμφέροντα, λόγω των Στενών και της στρατηγικής θέ-

σης της έναντι Ρωσίας και Μέσης 
Ανατολής. Για να την διατηρή-
σουν με το μέρος τους δεν θα δί-
σταζαν να ζητήσουν την υποστή-
ριξη-θυσία! των συμμάχων τους, 
ακόμη και από την Ελλάδα, μετά 
τη διμερή Αμυντική Συμφωνία Η-
ΠΑ-Ελλάδας (23.12.2019), αφού 
ήδη έχουν διασφαλίσει στρατηγι-
κά προνομιακές Στρατιωτικές-
Ναυτικές-Αεροπορικές Βάσεις και 
σημεία στην επικράτειά της. Ω-
στόσο, η Τουρκία του Ερντογάν 
φαίνεται στις ημέρες μας να προ-
βληματίζει σοβαρά, με τα φιλό-
δοξα σχέδιά του, τα πολλά μέτω-
πα που έχει ανοίξει (Συρία, Λι-

βύη, Κατάρ, Σουδάν κ.α.) και το διπλό ‘’παιχνίδι’’ με τη Ρωσία 
(S400, Συρία, Λιβύη). Όσο ο Ερντογάν δεν συμβιβάζεται και δεν συ-
ντάσσεται ανοικτά με τα σχέδια των ΗΠΑ αλλά και ΕΕ (Γαλλία, Ιτα-
λία, κ.ά.) στη Μέση Ανατολή και Ανατολική Μεσόγειο, φαίνεται οι 
ΗΠΑ να προτιμούν την Ελλάδα για συγκεκριμένες ρυθμίσεις (π.χ. α-
γωγός φ/α East Med) και αυτό να εκνευρίζει τον Ερντογάν.  

Επιτίθεται ανοικτά στην Ελλάδα, σε Θράκη, Αιγαίο υπό την ανο-
χή ΝΑΤΟ-ΗΠΑ-ΡΩΣΙΑΣ, ελπίζοντας να υποκύψει στις πιέσεις του, 
ώστε να οδηγηθούμε σε διαπραγματεύσεις, χωρίς σε πρώτη φάση 
κάποια αφορμή -τύπου Ιμίων-, αλλά που ενδέχεται να ανοίξουν 
τη Συμφωνία Μαδρίτης (8.7.1997) και θα οδηγήσουν σε μία νέα 
Συμφωνία αποκλιμάκωσης της πρόσφατης έντασης στο Αιγαίο. Σε 
άλλη περίπτωση, διασφαλίζοντας! ο Ερντογάν ότι αυτό θα εξυπη-
ρετούσε σε στρατηγικό επίπεδο τα ευρύτερα γεωπολιτικά συμφέ-
ροντα και σχέδια ΗΠΑ-ΕΕ, ίσως να επιχειρήσει να εισβάλει σε ελ-
ληνικό έδαφος (Θράκη, Αιγαίο, Αν. Μεσόγειο-Καστελόριζο) επικα-
λούμενος το Διεθνές Δίκαιο, όπως στην Κύπρο το 1974. Ενδέχεται 
όμως να αποδειχθεί και ‘’παγίδα’’ το εγχείρημά του αυτό για την, ί-
σως και επιδιωκόμενη από τη Δύση, ‘’ανατροπή’’ του από την εξου-
σία. Θα έχουν όμως δημιουργηθεί για την Ελλάδα μετά ταύτα, τε-
τελεσμένα σε βάρος της και προϋποθέσεις μακρών και ατελείωτων 
διαπραγματεύσεων (grab and negotiate), με μία νέα ηγεσία της 
Τουρκίας, όπως στο Κυπριακό Ζήτημα.      
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Δεν πρέπει να κρυβόμαστε, ότι η Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια έ-
χει κερδίσει σε βάρος μας την έμμεση αναγνώριση, την ανοχή 
και την μη ανάμειξη των Δυτικών εταίρων μας στο ΝΑΤΟ, ΕΕ και 
ΟΗΕ, στις εκάστοτε διεκδικήσεις της. Εκμεταλλευόμενη τη στάση 
τους αυτή, διατηρεί ενεργές ή κλιμακώνει τις ήδη προβεβλημένες 
διεκδικήσεις με επιμονή και συστηματικότητα, ώστε να εγγρα-
φούν στη συνείδηση του διεθνούς συστήματος ως υπαρκτή 
διαφορά προς επίλυση μέσω συμβιβασμού. Συμμετέχει, διεκδι-
κεί, και διαπραγματεύεται συνεχώς σε διμερές-πολυμερές επίπεδο 
με τους συμμάχους-εταίρους μας και όχι μόνο, επιχειρώντας να 
συνδυάσει ή και ταυτίσει τους εθνικούς στόχους της σε βάρος 
της Ελλάδας με τη δική τους πολιτική. Εκμεταλλεύεται τις διε-
θνείς συγκυρίες, την πανδημία κορωνοϊού (COVID-19), τις περι-
φερειακές αστάθειες και συγκρούσεις συμφερόντων, εργαλειοποιεί 
διπλωματικά και σκληρά, οργανώνοντας βίαιη είσοδο ‘’μετανα-
στών’’ σε Έβρο και ελληνικά νησιά Ανατολικού Αιγαίου. Mε τις 
προκλητικές ενέργειές της η Τουρκία επιχειρεί να προκαλέσει 
σύγχυση στα διεθνή κέντρα λήψης αποφάσεων (ΝΑΤΟ, ΕΕ, 
ΟΗΕ), ώστε να επιτύχει τους στόχους της. Ακολουθεί πιστά τον 
στρατηγικό σχεδιασμό της, όντας απολύτως προβλέψιμη. Την πο-
λιτική της αυτή ενισχύει μάλιστα το τελευταίο διάστημα με έναν 
ακήρυχτο ‘’πόλεμο χαρτών’’ και ‘’εκδόσεις βιβλίων’’ προβάλλο-
ντας τις προκλητικές διεκδικήσεις της περί ‘’γαλάζιας πατρίδας’’.  

Σε περίπτωση προβληματικών-μη αρεστών για αυτήν εξελίξεων, 
συνεχίζει την πάγια πολιτική και συνήθη πρακτική της: συνέ-
χεια των συγκρούσεων, εκμετάλλευση λαθών του αντιπάλου, μη ε-
φαρμογή των συμφωνηθέντων, αγνοώντας επιδεικτικά ακόμη και 
ψηφίσματα του Σ.Α. του ΟΗΕ και διεθνείς Συμφωνίες, και εφόσον 
αυτό την εξυπηρετεί, μετακινεί πληθυσμούς για την ανατροπή των 
κοινωνικών συσχετισμών υπέρ της στην διεκδικούμενη περιοχή. 

Με την πρόσφατη κλιμάκωση των προκλήσεών της, κατά της 
ελληνικής κυριαρχίας και ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων 
στη Θράκη/Έβρο, στο Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, η Άγκυρα 
την τελευταία τουλάχιστον 10ετία, εντείνοντας τις προσπάθειές 
της σε όλα τα επίπεδα – πολιτικά-διπλωματικά-στρατιωτικά, έ-
χει προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:  

α) οργάνωση βίαιης εισόδου ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ στον Έβρο και στα 
νησιά ΛΕΣΒΟ, ΧΙΟ, ΣΑΜΟ,  

β) συνέχιση παραβάσεων ΕΧ και παραβιάσεων ΕΕΧ. Κλιμάκωση με 
παραβίαση ελληνικής κυριαρχίας με ΥΠΕΡΠΤΗΣΕΙΣ τουρκικών μαχη-
τικών αφών στον ΕΕΧ, για πρώτη φορά από το 1974, πάνω από κα-
τοικημένο έδαφος αδιαμφισβήτητης ελληνικής κυριαρχίας, στον Ε-
ΒΡΟ και νήσους ΛΕΣΒΟ, ΧΙΟ, ΣΑΜΟ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ-ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ, 
κατά παράβαση της Συνθήκης Λωζάννης 1923 (παρ.2, άρθρ. 13, ‘’Α-
ντιστοίχως, η Οθωμανική Κυβέρνησις θα απαγορεύση εις την στρατιω-
τικήν αεροπλοΐαν αυτής να υπερίπταται των ρηθεισών νήσων’’),  

γ) παραβιάσεις των Ελληνικών Χωρικών Υδάτων ΕΧΥ εντός 6 ν.μ. 
και απόπειρα εμβολισμού σκαφών μας στο Αν. Αιγαίο,  

δ) μονομερή κατάθεση γραπτώς το 2011 στον ΟΗΕ και ΕΕ, συ-
ντεταγμένων οριοθέτησης ΑΟΖ, κατά παράβαση της Σύμβασης Διε-
θνούς Δικαίου της Θαλάσσης (UNCLOS), με τις οποίες διχοτομεί 
την Ανατολική Μεσόγειο ως νέος θαλάσσιος Αττίλας, 

ε) εκχώρηση αδειών από το Νοέμβριο 2012, έρευνας-εκμετάλ-
λευσης στην τουρκική εταιρεία πετρελαίου ΤΡΑΟ και εκτέλεση γε-
ωτρήσεων με δικά της σκάφη στην Αν. Μεσόγειο, οι οποίες περι-
λαμβάνουν μεγάλα τμήματα της ελληνικής ΑΟΖ Ανατολικά Ρόδου, 
Καρπάθου, Κρήτης, ολόκληρη αυτήν νότια του Καστελόριζου και 
της ΑΟΖ Κύπρου δυτικά της νήσου,  

στ) κατάθεση το 2019 στον ΟΗΕ του άκυρου Τουρκο-Λιβυκού 
(GΝA) Μνημονίου Συνεννόησης (27.11.2019), με συντεταγμένες 
οριοθέτησης των συνόρων (boundaries) της ΑΟΖ και Υφαλοκρηπί-
δας στην Ανατολική Μεσόγειο, αγνοώντας τα κυριαρχικά δικαιώμα-
τα Ελλάδας και Κύπρου βάση της Σύμβασης του Διεθνούς 
Δ.τ.Θ.(UNCLOS). Ωστόσο, εκτιμώντας την πολιτική της Τουρκίας, 
είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς, ότι η προωθημένη αυτή κίνηση 

συμφερόντων της στη γεωπολιτική σκακιέρα της περιοχής, έγινε 
χωρίς προηγουμένως να έχει εξασφαλίσει έστω την ανοχή των Η-
ΠΑ, ΡΩΣΙΑΣ, ΕΕ (Γερμανίας, Γαλλίας), Μ.Βρετανίας.  

(Ο ΟΗΕ έσπευσε να αποδεχθεί το άκυρο μνημόνιο, ως επίσημο έγ-
γραφο στις βάσεις δεδομένων του, παρότι αυτό επηρεάζει τα δικαι-
ώματα τρίτων χωρών και αναμένεται τον Ιούνιο η ανάρτηση των συ-
ντεταγμένων, στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ωκεάνιων Υποθέσεων & 
Δικαίου της Θάλασσας (DOALOS),  ενώ μόλις που δέχθηκε την επί-
σημη ελληνική διαμαρτυρία, [19.2.2020, A/74/710–S/2020/129, 
προς ΣΑ & ΓΣ ΟΗΕ]). 

Είναι φανερό πλέον, ότι σκοπός της Τουρκίας είναι να επικρα-
τήσει στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, επιδιώκοντας ταυ-
τόχρονα την αποκατάσταση των σχέσεών της με Ισραήλ και Αίγυ-
πτο, και κυκλωτικά στα Νότια, την επέκταση των συμφερόντων 
της στις ακτές της Βορείου Αφρικής τον έλεγχο της Λιβύης, χώρα 
με πλούσια κοιτάσματα πετρελαίου, φυσικού αερίου και χρυσού, η 
οποία όμως συνορεύει και με το Σουδάν, χώρα στρατηγικού ενδια-
φέροντος της Τουρκίας. 

Οι κινήσεις αυτές ‘’φωτογραφίζουν’’ με σαφήνεια τους, πάνω από 
μισό αιώνα, πάγιους στρατηγικούς στόχους της Τουρκίας σε 
βάρος της κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας 
και Κύπρου, οι οποίοι έχουν αποτυπωθεί και σε επιχειρησιακούς 
σχεδιασμούς:  

α) ανάπτυξη ζώνης ασφαλείας μέχρι το μέσον του Αιγαίου, 
προωθώντας μεθοδικά τις από το 1974 διχοτομικές λύσεις της, ε-
κτεινόμενη νοτίως Κρήτης και Κύπρου, διεκδικώντας σε αυτήν 
1)χωρικά ύδατα-εθνικό εναέριο χώρο στα 6 ν.μ. από 10 ν.μ., 2)έ-
ρευνα-διάσωση(SAR), αεροπορική-θαλάσσια διάσωση(ASR), και 
3)μεγάλα τμήματα των ΑΟΖ-Υφαλοκρηπίδας Ελλάδας-Κύπρου του 
ΔτΘ (UNCLOS) στο Αιγαίο και Αν. Μεσόγειο ‘’γαλάζια πατρίδα’’. 

β) έλεγχο από την Τουρκία του καθεστώτος ελληνικής κυριαρ-
χίας στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και το Καστελόριζο, εμμέ-
νοντας στην αποστρατιωτικοποίησή τους (Συνθήκες Λωζάννης 
1923 και Παρισίων 1947). Τελευταία επεκτάθηκαν και στην αμφι-
σβήτηση του νομικού καθεστώτος νησιωτικών σχηματισμών-βρα-
χονησίδων. Έλεγχο ο οποίος θα εγγυάται την ασφάλεια της περι-
βάλλουσας θαλάσσιας ζώνης (επαναφορά της Συμφωνίας Μαδρί-
της 1997; ή νέα Ε-Τ Συμφωνία Εγγυήσεως;), καθιστώντας τα ελ-
ληνικά νησιά περίκλειστα στην τουρκική Υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ και α-
πομονωμένα γεωστρατηγικά, 

γ) περιορισμό της ελληνικής κυριαρχίας με ειδικό καθεστώς 
στη Θράκη, ειδική αναφορά στον τουρκικό εθνικό όρκο (Το καθε-
στώς της περιοχής της Δυτικής Θράκης θα καθοριστεί με την ψήφο 
των κατοίκων της) και επέκταση των συμφερόντων της επίσης κυ-
κλωτικά στα βόριά μας αναπτύσσοντας στρατιωτική συνεργασία  
με την Δ.Β.Μ. και την Αλβανία. 

δ) έλεγχο ολόκληρης της Κύπρου, διάλυση της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας και αντικατάστασή της με ένα καθεστώς πολιτικά και 
στρατιωτικά υποτελές στην Τουρκία.  

Αυτοί είναι οι Στρατηγικοί Στόχοι της Τουρκίας του Ερντογάν, για τους οποίους 
επιχειρούν να προσεταιριστούν τους συμμάχους και εταίρους μας στο ‘’δίκαιο’’ 

 των διεκδικήσεών τους.  
  

 
  

Από την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων προ-
κύπτει ότι η κύρια προσπάθεια της Άγκυρας είναι να εξανα-

«∏ ∆Ô˘ÚÎ›· ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ∂ÏÏËÓÔÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔ-
ÓÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚË˜ ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜, Ú¤ÂÈ Ó· 
ÂÈ˙ËÙÂ› ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Â¤Ì‚·ÛË˜ ÂÓÙfi˜ ÂÓfi˜ ÓÔÌÈÎÔ‡ Ï·È-
Û›Ô˘. ∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·˘ÙÔ‡ Â›Ó·È ÙÔ fiÙÈ Ë Â¤Ì‚·-
ÛË ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ Î·Ù¤ÛÙË ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÓÔÌÈÌÔÔÈËıÂ›, Ì¤Û· ·fi 
·˘Ù‹ ÙËÓ Ú·ÎÙÈÎ‹».  

(‚È‚Ï›Ô ∞¯Ì¤Ù ¡Ù·‚Ô‡ÙÔÁÏÔ˘ «™ÙÚ·ÙËÁÈÎfi μ¿ıÔ˜»)

   Κλιμάκωση Τουρκικών προκλήσεων σε Θράκη – Αιγαίο – Αν. Μεσόγειο4
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γκάσει στρατιωτικά την Ελλάδα 
να αποσύρει τις στρατιωτικές 
δυνάμεις, σε ένα καθεστώς πλή-
ρους ‘’Αποστρατιωτικοποίησης 
των ελληνικών νήσων του Αιγαί-
ου’’ καταγγέλλοντας την Ελλάδα 
σε ΟΗΕ, ΕΕ ότι παραβιάζει τη 
Συνθήκη της Λωζάννης. Επιχειρεί 
δηλαδή να επιτύχει ταυτόχρονη 
αμφισβήτηση καθεστώτος σε Αι-
γαίο και Ανατολική Μεσόγειο με 
το Καστελόριζο, κορυφαίο στόχο 
της στο μαλακό υπογάστριο της 
Τουρκίας, σε περίπτωση ελληνο-
τουρκικής κρίσης.  

 
Η Ελλάδα 

Η θέση της Ελλάδας και της Κύ-
πρου για τον Δυτικό κόσμο μετά 
το τέλος του ‘’Ψυχρού Πολέμου’’ 
έχει αποκτήσει τεράστια σημασία. 
Αποτελούν δύο από τους σημαντικό-
τερους γεωστρατηγικούς κόμβους 
της ζώνης Rimland που περιβάλει 
την Ευρασία, μια γέφυρα μεταξύ της 
Ανατολής και της Δύσης. Η θέση των 
δύο χωρών αναβαθμίζεται συνεχώς 
αφενός λόγω της διαφαινόμενης α-
πομάκρυνσης της Τουρκίας από τη 
Δύση και αφετέρου εξαιτίας των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανα-
τολική Μεσόγειο. Η εσωτερική αυτή ‘’λίμνη’’ του γεωσυστήματος 
Ευρασίας-Αφρικής, πλούσια σε κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού 
αερίου θα συνεχίσει να αποτελεί το ‘’μήλο της έριδος’’ για πολλά 
χρόνια ακόμη, είτε με θερμό είτε με ψυχρό κλίμα. 

Όλα αυτά τα χρόνια αντιμετωπίσαμε όμως ως χώρα (πολιτική-
οικονομική-διπλωματική-στρατιωτική ηγεσία) τις τουρκικές ε-
νέργειες ως μεμονωμένες  προκλήσεις, ως στιγμές μικρών και 
μεγάλων εντάσεων. Αφήσαμε το ‘’στρατηγό χρόνο’’ στην Τουρ-
κία, όσον χρειάζεται για να αναπτύσσει την αμυντική της βιο-
μηχανία, να εξοπλίζεται και να σχεδιάζει σε βάθος 10ετιών τη 
δημιουργία προϋποθέσεων προβολής της πολεμικής της υπε-
ροχής. Ήδη πριν από το τέλος του ‘’Ψυχρού Πολέμου’’ και μέχρι 
σήμερα βήμα-βήμα, αποκομίζει μικρότερα ή μεγαλύτερα κέρδη σε 
βάρος των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων σε ευαίσθητες περιοχές 
μας:  

[ >Κύπρος, >Αιγαίο/Πρωτόκολλο Βέρνης-1976/υφαλοκρη-
πίδα-χωρικά ύδατα-εναέριος χώρος, >Αιγαίο/επαναφορά το 
1987 του Πρωτοκόλλου Βέρνης-1976/αμοιβαίο πάγωμα ερευ-
νών, >Ίμια-1996/Συμφωνία Μαδρίτης-1997/θεμιτά & ζωτικά 
συμφέροντα Τουρκίας στο Αιγαίο/γκρίζες ζώνες(τουρκικός ι-
σχυρισμός), >‘’Πόλεμος’’ Γεωτρήσεων Ανατολικής Μεσογεί-
ου/διχοτόμηση de facto ΑΟΖ Κυπριακής Δημοκρατίας, υπό την 
ανοχή ΗΠΑ, ΕΕ, Ισραήλ, Αιγύπτου, Ρωσίας, ΟΗΕ και Ελλάδας;, 
>Μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης(GNA)/κατάθεσή του στον ΟΗΕ ], 
προωθώντας μεθοδικά τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς 
στόχους της. 

 ‘’Ήμουν νιός και γέρασα’’. Οι μεγάλες και σε βάθος επιστημονι-
κές και πολλές φορές δημόσιες αναλύσεις και διαπιστώσεις μας, 
πείθοντας ίσως μόνο τον εαυτό μας!, πότε για την τόσο ‘’ΙΚΑΝΗ’’ 
για τα συμφέροντά της ή/και πότε για την ‘’ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ’’ ενα-
ντίον μας ΤΟΥΡΚΙΑ, με κάποια ελάχιστα συμπεράσματα κάθε φορά 
λίγο πριν το τέλος για το δια ταύτα ή με προτάσεις σε σοβαρά ζη-
τήματα αλλά σε ‘’ώτα μη ακουόντων’’ πολλές φορές, έχουν εξα-
ντλήσει το χρόνο τους.  

Η αντιμετώπιση σε Τακτικό επίπεδο των τουρκικών μεθοδεύσε-
ων και προκλήσεων ως η μόνη αποτελεσματική αντίδρασή μας στις 
προκλήσεις τους στο Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, με τις καθη-
μερινές αναχαιτίσεις-εμπλοκές και συνεχή ετοιμότητα της Πολεμι-

κής Αεροπορίας και των άλλων Κλάδων ΕΔ&ΣΑ, στον αγώνα αυτό, 
δεν φαίνεται από τα γεγονότα ότι αντισταθμίζουν τον κίνδυνο.  

Δεν απωθήθηκαν ούτε μειώθηκαν οι προκλήσεις τους, αντιθέ-
τως κλιμακώθηκαν: >παραβάσεις ΕΧ/FIR, >παραβιάσεις ΕΕΧ (6-
10νμ), >μόνιμη σε ετήσια βάση ή/και προσωρινή, δέσμευση πε-
ριοχών πτήσεων για ασκήσεις χωρίς έγκριση στο ελληνικό FIR, 
>παράνομες υπερπτήσεις, σταδιακά μικρονήσων, κατοικημένων 
νήσων, κυρίων εδαφών μας, >σε μεγάλα και μικρά ύψη, >με μη ο-
πλισμένα ή/και οπλισμένα αεροσκάφη. Δεν αρκούν πλέον τα μηνύ-
ματα αποφασιστικότητάς μας, ότι ‘’Τα τουρκικά αεροσκάφη ανα-
γνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν από αντίστοιχα ελληνικά μα-
χητικά, και σημειώθηκαν Χ εμπλοκές, σύμφωνα με τους διε-
θνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική’’.  

Πάνω από μισό αιώνα τώρα (8 Νοε.1967, πρώτη παράβαση με 
‘’είσοδο’’ τουρκικών μαχητικών αφών στον ΕΕΧ Αιγαίου), οι Έλ-
ληνες Αεροπόροι σε 24ωρη βάση δίχως Σ-Κ, στον αέρα και 
στο έδαφος, δίνουν το αίμα τους και τη ψυχή τους -200 αε-
ροπόροι πεσόντες εν ώρα καθήκοντος από τότε έως σήμε-
ρα-, και θα συνεχίσουν δίνοντας την πρέπουσα απάντηση 
στην άλλη πλευρά τιμώντας το Όπλο και τον Όρκο τους προς 
την Πατρίδα. Το ΓΕΕΘΑ ενημερώνει καθημερινά αρμοδίως με 
παραστάσεις του και προβάλλει τις τουρκικές προκλήσεις προς 
το ΝΑΤΟ, ΕΕ και ΟΗΕ, αλλά εκ μέρους τους πέραν τούτου ΟΥΔΕΝ, 
εκτός κάποιων συστάσεων για ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση, 
ακόμη και όταν αυτές οι προκλήσεις ήταν ακραία επικίνδυνες 
και μοιραίες.  

Η Τουρκία, ακόμη και αν αποτυγχάνει, όπως απέτυχε στον Έ-
βρο, θα προχωρά κάθε φορά στην επόμενη κίνησή της. Θα αντλεί 
πολύτιμα διδάγματα και κάποια στιγμή θα επέμβει για να επι-
βάλει τη θέλησή της. Με άλλα λόγια, τα περιθώρια έχουν στε-
νέψει, δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης, παρά μόνο προσχημα-
τικό. Θα πρέπει να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων ως ι-
σότιμοι σε περίπτωση διαπραγματεύσεων. 

▸ Η συνέχεια στο επόμενο φύλλο της ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ. 
Θα αναφερθούμε στο σημαντικό τομέα της Ανάπτυξης Ε-
θνικής Στρατηγικής Βάθους.
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Η ερήμωση της υπαίθρου είναι γεγο-
νός αναμφισβήτητο. Όταν κάποιος περιο-
δεύσει σε χωριά της υπαίθρου, όχι μόνο 
παραμεθορίων περιοχών αλλά και της Κε-
ντρικής Ελλάδας, θα αποκτήσει πολλές 
χρήσιμες εμπειρίες για το θέμα, οι οποίες 
δεν θα αφήσουν αυτόν αδιάφορο, θα τον 
μελαγχολήσουν και θα τον προβληματίσουν 
σοβαρά για την προοπτική και το μέλλον 
της Ελληνικής υπαίθρου. Σε αρκετά από αυ-
τά τα χωριά τα σχολεία έκλεισαν ελλείψει 
μαθητών ή λειτουργούν επειδή υπάρχουν 
αλλοδαποί μαθητές από μετανάστες γονείς 
κατά πλειοψηφία αλβανικής καταγωγής. Οι 
γάμοι στα χωριά είναι κάτι το σπάνιο και 
κατά συνέπεια και οι γεννήσεις παιδιών 
σπανίζουν, ενώ είναι συνηθισμένο φαινό-
μενο οι θάνατοι των ηλικιωμένων, οι οποί-
οι αποτελούν και την πλειονότητα των λι-
γοστών μόνιμων κατοίκων. Παντού σχεδόν 
σε αυτές τις περιοχές συναντάς κυρίως Αλ-
βανούς και σε μερικές περιπτώσεις Βούλ-
γαρους ή Κούρδους και κάπου-κάπου και ε-
λάχιστους νέους σε ηλικία Έλληνες, για να 
σου θυμίζει ότι βρίσκεσαι στην Ελλάδα, 
στον τόπο σου. 

Το δημογραφικό επομένως είναι το 
πρώτο εθνικό πρόβλημα, τόσο  επίκαιρο 
και φλέγον διότι ως γνωστό μπήκαμε στο 
δρόμο του εθνικού μαρασμού με τη δραμα-
τική μείωση του πληθυσμού και υπάρχει 
μεγάλη ανάγκη εθνική για τη λύση του. Οι 
μειωμένες γεννήσεις έχουν μειωθεί σε τέ-
τοιο βαθμό που δεν επαρκούν για να ανα-
πληρώσουν τους θανάτους. Κι ενώ η θνη-
σιμότητα πέφτει, και το προσδόκιμο ζωής 
ανεβαίνει, το να έχει συσσωρευτεί τόσο 
μεγάλος αριθμός ηλικιωμένων ανθρώπων 
στις υψηλές ηλικίες αυξάνει τον αριθμό 

των θανάτων παραπάνω από τον αριθμό 
των γεννήσεων κι έτσι προκύπτει το ελ-
λειμματικό φυσικό ισοζύγιο.  

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας 
«Έθνος της Κυριακής», εάν η χώρα συνεχί-
σει με τους ίδιους ρυθμούς, χωρίς να λη-
φθούν δραστικά μέτρα για την επίλυση του 
δημογραφικού προβλήματος, το έτος 2050 
μόλις και μετά βίας θα φθάνουμε τα 8 εκα-
τομμύρια, εκ των οποίων τα 2.880.000 θα 
είναι γέροντες. Και αυτό είναι συντηρητικό 
σενάριο, γιατί θεωρείται πιθανό τα νέα 
ζευγάρια να συνεχίσουν να μην κάνουν 
πολλά παιδιά, λόγω της οικονομικής δυ-
σπραγίας και μιας σειράς άλλων ενδογενών 
και εξωγενών παραγόντων όπως προανα-
φέρθηκε.  

Τέλος, μετά το 2010 λόγω της οικονομι-
κής κρίσης, από τη χώρα μας έφυγαν εκα-
τοντάδες χιλιάδες Έλληνες αναζητώντας 
στο εξωτερικό καλύτερη τύχη και κυρίως 
περισσότερες ευκαιρίες στον επαγγελματι-
κό τομέα. Αυτοί που έφυγαν είναι νέοι ανα-
παραγωγικής ηλικίας (από 25 μέχρι 45 ε-
τών)  και το μεταναστευτικό ισοζύγιο της 
τρέχουσας δεκαετίας που μόλις ολοκληρώ-
νεται είναι αρνητικό, παρ’ όλη την εγκατά-
σταση στη χώρα μας τα τελευταία έξι χρό-
νια τμήματος των παρατύπως εισερχόμε-
νων αλλοδαπών.  

Πρακτικά θα πρέπει να υπάρξουν ταχύ-
τατη ανάκαμψη της ελληνικής οικονο-
μίας, μείωση της ανεργίας των νέων και 
αύξηση των αμοιβών. Επίσης κρίνεται α-
παραίτητο να ληφθούν μέτρα που θα διευ-
κολύνουν τον επαναπατρισμό τμήματος 
των νέων Ελλήνων που μετανάστευσαν την 
τρέχουσα δεκαετία και να υπάρξει μια ε-
νεργή και συνεκτική μεταναστευτική πο-

λιτική. Να μπει φραγμός στην ανεξέλεγκτη 
λαθρομετανάστευση που μελλοντικά είναι 
δυνατό να δημιουργήσει μειονοτικό πρό-
βλημα με σοβαρές συνέπειες για την πατρί-
δα μας. Να δοθούν κίνητρα για επάνοδο 
νέων ζευγαριών αλλά και πολύτεκνων οικο-
γενειών στην ελληνική ύπαιθρο. Εντατική 
εργασία από  Πολιτεία και Εκκλησία για την 
αφύπνιση όλων μας και ενημέρωση από 
πλευράς τους για τις να τονιστούν οι χαρές 
που χαρίζουν τα παιδιά και οι ευεργετικές 
επιπτώσεις στην οικογένεια και στην κοι-
νωνία, ενίσχυση της οικογένειας (ελάττω-
ση διαζυγίων, διαφωνιών, μείωση των αμ-
βλώσεων κλπ), καθώς και η θέσπιση οικο-
νομικών κίνητρων και φορολογικών ελα-
φρύνσεων.  

Στο πλαίσιο της αύξησης των γεννήσεων 
εντάσσεται η καταβολή του επιδόματος των 
2.000 ευρώ που έχει ανακοινώσει η παρούσα 
κυβέρνηση ότι θα δίνεται από την 1η Ιανου-
αρίου 2020 για κάθε νέο παιδί που θα γεν-
νιέται. Συν τοις άλλοις, αυξάνεται το αφορο-
λόγητο στα 1.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ 
παράλληλα μειώνεται ο ΦΠΑ για τα βρεφικά 
είδη και τα παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου, 
από το 24% που είναι σήμερα, στο 13%. 

Αρκετοί ειδικοί επιστήμονες προτείνουν 
την εισαγωγή του μαθήματος της Δημογρα-
φίας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
προς ενημέρωση των νέων ανθρώπων σε 
αυτά τα ζητήματα. 

Άραγε, είναι καιρός να γίνει γενική α-
φύπνιση του Ελληνικού πληθυσμού; 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 
Υπτχος ε.α. 

Επίτιμος Α' Αντιπρόεδρος Α.ΑΚ.Ε 
Πρόεδρος Συνδέσμου Απόστρατων Ε.Δ. & Σ.Α.  

Ν. Φωκίδας

Ερήμωση υπαίθρου. 
Πατριωτική ανάγκη πλέον 
η λύση του δημογραφικού

Προστασία των συνόρων στον Έβρο 
Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα-ανακοινώσεις, το Δ΄ΣΣ έχει αναλάβει την επέκταση με 

κυβόλιθους του συνοριακού φράκτη στον Έβρο και ενίσχυσης με κάμερες του συνοριακού ε-
λέγχου. Ένα έργο εθνικής σημασίας για την προστασία των συνόρων προς αποτροπή εισόδου 
λαθρομεταναστών μετά την πρόσφατη ελληνοτουρκική κρίση. 

Το ΔΣ ΑΑΚΕ, συναισθανόμενο τις οικονομικές δυσκολίες των καιρών μας και του Δ’ΣΣ  να 
ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του εν λόγω έργου, θεωρεί ότι η Αεροπορική Ακαδημία οφείλει 
να στηρίξει όχι μόνο ηθικά αλλά και έμπρακτα την εθνική αυτή προσπάθεια. 

Κατόπιν αυτού καλούμε τα Μέλη και Φίλους της Α.ΑΚ.Ε. ως μία συμβολική συνεισφορά 
και αναλόγως των δυνατοτήτων τους, να ενισχύσουν οικονομικά την προσπάθεια του Δ΄ΣΣ 
για την κάλυψη των απαιτήσεων προς ενίσχυση της προστασίας των συνόρων Έβρου, κατα-
θέτοντας το ποσό που επιθυμούν στο λογαριασμό της ALPHA BANK  με ΙΒΑΝ: GR 53 0140 

1010 1010 0210 1322 780 αναγράφοντας το ‘‘ονοματεπώνυμο του καταθέτη’’ και ως αιτιολογία, ‘‘για την προστασία και φύ-
λαξη των συνόρων’’. 

Το ΔΣ της Α.ΑΚ.Ε. 
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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.: 210-52.40.732 - 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

¶ÚÔÎ‹Ú˘ÍË ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ 
¶ÔÈËÙÈÎÔ‡ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ 
 
∏ ∞ÂÚÔÔÚÈÎ‹ ∞Î·‰ËÌ›· ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ 
¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¶ÔÈËÙÈÎfi ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi, ∞ÂÚÔÔÚÈÎÔ‡ 

ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ ÌÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi ÙË˜ ∂ÂÙÂ›Ô˘ 
ÙˆÓ 200 ÃÚfiÓˆÓ (1821-2021) ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙË˜ 

∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË˜ 1821 
 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Ποιητικό Διαγωνισμό έχουν ά-

παντες από όλη την Ελλάδα, πλην των Μελών του Δ.Σ. της 
Α.ΑΚ.Ε. 

2. Ο κάθε διαγωνιζόμενος συμμετέχει μόνο με ένα (1) ποί-
ημα οποιασδήποτε μορφής (ελεύθερος στίχος ή ρήμα), τυπω-
μένο σε πέντε (5) αντίγραφα σε computer με γραμματοσειρά 
Times New Roman 12, με Ψευδώνυμο γραμμένο στο επάνω δε-
ξιό μέρος του κειμένου του ποιήματος. 

3. Το ποίημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 40 στί-
χους. Να είναι ανέκδοτο και αδημοσίευτο σε βιβλία, περιο-
δικά λογοτεχνικά ή μη, εφημερίδες, κ.λ.π., είτε ηλεκτρονικά 
ή εντύπως.   

4. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα διαγωνιζομένου (ονο-
ματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο) να εσωκλειστούν σε μικρό 
φάκελο, στη δε εξωτερική του πλευρά να γραφεί το Ψευδώνυμο 
και ο τίτλος του ποιήματος. 

5. Τα πέντε (5) αντίγραφα του ποιήματος και ο μικρός φάκε-
λος με τα στοιχεία του διαγωνιζομένου να αποσταλούν (όχι συ-
στημένο) στη διεύθυνση: Αεροπορική Ακαδημία Ελλάδος 
(Α.ΑΚ.Ε.), Λυκούργου 9 (8ος όροφος), Τ.Κ. 105 51 ΑΘΗΝΑ, 
με την ένδειξη, κάτω αριστερά του φακέλου, «Για τον Ποιητι-
κό Διαγωνισμό». 

6. Στη θέση του αποστολέα -επάνω αριστερό μέρος του φα-
κέλου αποστολής- να αναγραφεί το Ψευδώνυμο του διαγωνιζό-
μενου. 

7. Ημερομηνία λήξης αποστολής των ποιημάτων είναι η 
Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 (ημερομηνία ταχυδρομείου). 

8. Η Κριτική Επιτροπή θα αποτελείται από λογοτέχνες, ποι-
ητές και ανθρώπους των γραμμάτων και η κρίση τους θα είναι 
αμετάκλητος. 

9. Θα απονεμηθούν 3 Βραβεία (Α, Β, Γ), 3 Έπαινοι (Α, Β, Γ) 
και 3 Τιμητικές Διακρίσεις. 

10. Τα βραβευμένα ποιήματα και των τριών κατηγοριών θα 
δημοσιευτούν στην εφημερίδα της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελ-
λάδος «Αεροπορική Ιδέα». 

11. Τα υποβαλλόμενα ποιήματα δεν θα επιστραφούν και τα 
μη βραβευμένα ποιήματα θα καταστραφούν, για ευνόητους λό-
γους. 

12. Οι νικητές θα ενημερωθούν τηλεφωνικά για την ημέρα 
και τον χώρο της εκδήλωσης, προκειμένου να παρευρεθούν 
στην απονομή και παραλαβή των βραβείων. 

13. Η συμμετοχή στον ποιητικό διαγωνισμό προϋποθέτει και 
την αποδοχή των παραπάνω όρων. 

14. Διευκρινιστικές πληροφορίες για τον διαγωνισμό: Δευ-
τέρα και Παρασκευή στο τηλ. 210 3228990 από 10:00 έως 
12:30 ή στο κιν. 6983523547, Σμήναρχο (Ε) ε.α. κ. Ηλία 
Σβάρνα, μέλος ΔΣ ΑΑΚΕ. 

 
             Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γεν. Γραμματέας 
          ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ                              ΘΩΜΑΣ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
                      Απτχος (Ι) ε.α.                                     Απτχος (Ι) ε.α., Επίτιμος Δ/ΔΑΕ

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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 Τράπεζα. 
3. Με μεταφορά του ποσού στο λογαριασμό Alpha Bank της 

Α.ΑΚ.Ε., μέσω των εναλλακτικών δικτύων e-banking, phone bank-
ing, 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. 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΤΟΥΣ 2020          Ευρώ 
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛ.                      50,00 
ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡ.                     30,00 
ΣΚΛΗΡΗΣ ΕΥΣΤΡ.                             30,00 
ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΩΜΑΣ              30,00 
ΣΑΡΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ                            30,00 
ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                30,00 
ΣΒΑΡΝΑΣ ΗΛΙΑΣ                               30,00 
ΓΕΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                      30,00 
ΒΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ            30,00 
ΜΕΡΚΑΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                    30,00 
ΤΣΑΛΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ                          50,00 
ΖΩΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ                              30,00 
ΒΟΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝ.                               30,00 
ΝΤΟΥΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ                30,00 

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ              30,00 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ              30,00 
ΝΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                               30,00 
ΜΠΑΝΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                       30,00 
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ                    30,00 
ΧΕΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                    30,00 
ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                   30,00 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΗΝ ΑΘΗΝΩΝ 3.000,00 
ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                    90,00 
ΤΣΑΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                       30,00 
ΑΡΓΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ                           50,00 
ALPHA BANK 6/3/2020                     60,00 
ALPHA BANK 15/4/2020                   30,00 
ALPHA BANK 12/5/2020                   30,00 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ         30,00

ALPHA BANK 101-002101322780 
GR 53 0140 1010 1010 0210 1322 780
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∏ Ó¤· Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ∞ÓˆÙ¿ÙÔ˘ ∞ÂÚÔÔÚÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ 
(13 ª·ÚÙ›Ô˘ 2020) 

∞Ù¯Ô˜ (π) °ÂÒÚÁÈÔ˜ ªÏÈÔ‡ÌË˜ ∞Ú¯ËÁfi˜ °∂∞ 
∞Ù¯Ô˜ (π) £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜ ªÔ˘ÚÔÏÈ¿˜ ∞/∆∞ - ∞Ù¯Ô˜ (π) πˆ¿ÓÓË˜ °ÎÔÓÙÈÎÔ‡ÏË˜ 

∂/°∂∂£∞ - ∞Ù¯Ô˜ (ª) ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∞Ú¿Ë˜ °.∂./°∂∞ - ÀÙ¯Ô˜ (π) ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ 
™·‚‚fiÔ˘ÏÔ˜ °.∂¶£./°∂∞ - ÀÙ¯Ô˜ (π) ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ƒ¤ÙÛ·˜ À/°∂∞ - ÀÙ¯Ô˜ (π) °ÂÒÚ-
ÁÈÔ˜ º·ÛÔ‡Ï·˜ ¢/¢∞À - ÀÙ¯Ô˜ (π) ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ¶ÈÙÙ·Ú¿˜ À/™∂£∞ - ÀÙ¯Ô˜ (π) ¶¤-
ÙÚÔ˜ Ã·Ù˙‹ÚË˜ ¢/¢∞∂ - ÀÙ¯Ô˜ (π) ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫ÂÏÏ¿ÚË˜ À/∞∆∞ - ÀÙ¯Ô˜ (π) ∑·-
¯·Ú›·˜ °Ú›‚·˜ ∂/¢∞∂ - ÀÙ¯Ô˜ (π) ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ∆ÛÈÏ›Î·˜ ¢¢΄∫/°∂∞ - ÀÙ¯Ô˜ (π) °ÂÒÚ-
ÁÈÔ˜ μ·ÁÂÓ¿˜ ¢∞΄∫/°∂∞ - ÀÙ¯Ô˜ (π) ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ¶·Ó·ÁÈˆÙfiÔ˘ÏÔ˜ ¢μ΄∫/°∂∞ - À-
Ù¯Ô˜ (π) °ÂÒÚÁÈÔ˜ ªfiÌÔÏË˜ ¢/™π - ÀÙ¯Ô˜ (Àπ) °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∆ÔÏÔ‡ÌË˜ ¢.¢À°/°∂-
∂£∞ - ÀÙ¯Ô˜ (Àπ) ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ Ã·Ù˙ËÁÂˆÚÁ›Ô˘ ¢.¢À°/°∂∞ - ÀÙ¯Ô˜ (ª) °ÂÒÚÁÈÔ˜ 
∫·Ú·‰‹Ì·˜ ∂/¢∞À - ÀÙ¯Ô˜ (ª) ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∆ÂÏÏ›‰Ë˜ ¢°΄∫/°∂∂£∞ - ÀÙ¯Ô˜ (ª) 
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫ÏÂÓÈ¿ÙË˜ ¢°΄∫/°∂∞ - ÀÙ¯Ô˜ (∂∞) ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ªÈ¯·Ï¿ÎË˜ 

¢.¢∂¶/°∂∞ - ÀÙ¯Ô˜ (√) °ÂÒÚÁÈÔ˜ °·‚ÚÈËÏ›‰Ë˜ ¢.¢6/°∂∞. 
• ∏ ∞.∞∫.∂. Û˘Á¯·›ÚÂÈ Ù· ª¤ÏË ÙÔ˘ ∞.∞.™. Î·È Â‡¯ÂÙ·È ÔÏfi„˘¯· Î·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜.

¡¤· ¢ÈÔ›ÎËÛË ÛÙËÓ ∂.∞.μ. 
Κατόπιν αποφάσεως 

(12 Φεβρουαρίου 
2020) του Υπουργού 
Οικονομικών κ. Χρή-
στου Σταϊκούρα και με 
τη σύμφωνη γνώμη της 
«Επιτροπής Δημοσίων 
Επιχειρήσεων, Τραπε-
ζών, Οργανισμών Κοι-
νής Ωφελείας και Φορέ-
ων Κοινωνικής Ασφάλι-
σης» της Βουλής, ορί-
σθηκαν τα νέα μέλη 
του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της ΕΑΒ Α.Ε.: 

Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΑΒ ο 
κ. Ιωάννης Κούτρας, 

Απτχος (Μ) ε.α. και μέλος της Α.ΑΚ.Ε., Διευθύνων Σύμβουλος ο Δρ 
Γρηγόριος Φρέσκος, Μηχανολόγος Μηχανικός και ως Μέλη του 
Δ.Σ. οι κ.κ. Νικόλαος Καλιωράκης, Ναυπηγός-Μηχανολόγος Μη-
χανικός Παναγιώτης Βαρλάγκας, Στέλεχος ιδ. τομέα. Δημήτριος 
Παζαΐτης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Μιχαήλ Κορωναίος, Ταξίαρ-
χος ε.α. και Νεκτάριος Μπανάκας, Μηχανολόγος Μηχανικός. 

Στους στόχους και άμεσες προτεραιότητες της νέας Διοίκησης 
της ΕΑΒ, είναι η ολική υποστήριξη του συνόλου των πτητικών μέ-
σων των ΕΕΔ, η προώθηση και  ολοκλήρωση των προγράμματος α-
ναβάθμισης των μαχητικών αεροσκαφών F-16 της ΠΑ, και περαιτέ-
ρω η συνέχιση των προγραμμάτων που αφορούν τα αφη F-16 και 
C-130 της παγκόσμιας αγοράς και η συμμετοχή στην κοινοπραξία 
του νέου ευρωπαϊκού μαχητικού ΜΕΑ nEUROn. Όραμά της είναι η  
βελτίωση της θέσεως της ΕΑΒ και η αξιοποίηση των ανταγωνιστι-
κών πλεονεκτημάτων της, ώστε να διεκδικήσει ικανοποιητικό με-
ρίδιο στην εγχώρια αγορά, να αυξήσει περαιτέρω τις εξαγωγές της, 
να συμμετάσχει στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρε-
σιών και να δημιουργήσει μακροχρόνιες συνεργασίες. 

• Η Α.ΑΚ.Ε. συγχαίρει τη νέα διοίκηση της ΕΑΒ, ιδιαίτερα 
τους άξιους συναδέλφους της ΠΑ για την τιμητική αυτή επιλογή 
τους, ευχόμενη ολόθερμα εκπλήρωση των στόχων και επιδιώξε-
ών τους, να ξεπερνούν τις δυσκολίες και αναπτύξουν ένα προ-
σοδοφόρο μέλλον για την εταιρεία.

¡¤· ¢ÈÔ›ÎËÛË ÛÙËÓ À.¶.∞. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών κ. 

Κων. Καραμανλή προς τον πρώην Πρόεδρο της Ελληνικής Δημο-
κρατίας κ. Προκόπιο Παυλόπουλο και με τη σύμφωνη γνώμη της 
«Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας» της Βουλής, 
με Προεδρικό Διάταγμα (23 Ιανουαρίου 2020) αποφασίσθηκε η 
νέα Διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας:  

Διοικητής ΥΠΑ ανέλαβε ο κ. Γεώργιος Δριτσάκος Απτχος(Ι) 
ε.α. & μέλος της Α.ΑΚ.Ε., Υποδιοικητής Αεροναυτιλίας ΥΠΑ ο κ. 
Ζαφείρης Ταμπακίδης, Απτχος(Ι) ε.α. και Υποδιοικητής Διαχείρι-
σης Αερολιμένων & Υδατοδρομίων ΥΠΑ ο κ. Βασίλειος Βρεττός, 
Απτχος(Ι) ε.α.  

Στους στόχους και στις προτεραιότητες της νέας Διοίκησης της 
ΥΠΑ, είναι η αναβάθμιση της ασφάλειας πτήσεων αέρος και εδά-
φους, η περαιτέρω ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας με αξιοποίηση 
των νέων τεχνολογιών, η βελτίωση της επιχειρησιακής διαθεσιμό-
τητας των υπαρχόντων μέσων της αεροναυτιλίας, η παροχή καλύ-
τερων υπηρεσιών, η ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων, η προ-
στασία των δικαιωμάτων των πελατών και η συνεχής εκπαίδευση 
των υπαλλήλων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην αξιοποίηση των 
περιφερειακών αεροδρομίων και των υδατοδρομίων.  

Ειδικότερα, ο νέος Διοικητής ΥΠΑ, κ. Γεώργιος Δριτσάκος, σε 
ό,τι αφορά  τα υδροπλάνα και τα υδατοδρόμια, αναφέρει ότι το νο-
μοθετικό πλαίσιο που ετοιμάζεται θα είναι επαρκές και θα διασφα-
λίζει γρήγορες διαδικασίες, ώστε να δοθεί η δυνατότητα επενδύ-
σεων, για τις οποίες υπάρχει τεράστιο επιχειρηματικό ενδιαφέρον. 

• Η Α.ΑΚ.Ε. συγχαίρει τους άξιους συναδέλφους, μέλος και 
φίλους της, για την ανάληψη των τιμητικών αυτών θέσεων υψη-
λής ευθύνης της Πολιτείας, ευχόμενη ολόψυχα Καλή Επιτυχία 
στο δύσκολο εθνικής σημασίας έργο τους.


