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Τα Μεγάλα Ιδανικά, όταν ξεπέφτουν κι ο καθένας 
τα διώχνει από το σπίτι του, ο ποιητής τα παίρνει 

στο καλύβι του και άσυλο τους δίνει. (Κωστής Παλαμάς)
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

∞ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔ› ÛÎÔÔ› 
¤ÙÔ˘˜ 2021

► Την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021 και ώρα 
11:00 στην αίθουσα Συνεδριάσεων της Α.ΑΚ.Ε. 
«ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΟΥΝΗΣ» θα πραγματοποιηθεί η ε-
τήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών μας 
με τα εξής θέματα: Έκθεση Πεπραγμένων Δ.Σ. έ-
τους 2020, Προϋπολογισμός 2021, Έκθεση Εξελε-
γκτικής Επιτροπής και αρχαιρεσίες του ημίσεως των 
Μελών Δ.Σ. και της Ε.Ε.  
► Κατά το νέο έτος 2021 θα πραγματοποιηθούν 

οι κάτωθι εκδηλώσεις στους αντίστοιχους μήνες: 
• Επετειακή Εκδήλωση για τον εορτασμό των 

200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 
(τέλη Μαρτίου) 

• Ειδικές Συνεδρίες Ανακήρυξης νέων Μελών 
(Μάιο και Οκτώβριο) 

• Επιστημονική Εσπερίδα Αεροδιαστημικού Θέ-
ματος (Μάιο ή Ιούνιο) 

• Ετήσια Εκδήλωση προς Τιμήν της Πολεμικής Α-
εροπορίας (Νοέμβριο) 

• Ειδική Συνεδρία, Επιμνημόσυνη Δέηση και Α-
γιασμός (Δεκέμβριο). 

Για τον ακριβή χρόνο, χώρο και τον τρόπο-τυπικό 
διεξαγωγής τους (φυσική παρουσία ή ηλεκτρονική εξ 
αποστάσεως, αναλόγως ενδεχόμενων περιοριστικών 
υγειονομικών μέτρων της πολιτείας), θα υπάρξει 
κατά περίπτωση νεότερη ανακοίνωση.  

• Παρακαλούνται όλα τα Μέλη όπως συμμετέ-
χουν στις συνεδρίες και εκδηλώσεις της Α.ΑΚ.Ε. Η 
παρουσία σας και εν γένει υποστήριξη του έργου της 
συντελούν στην επίτευξη των σκοπών της Α.ΑΚ.Ε. 

√È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜ 
√∫∆.-¡√∂.-¢∂∫. 2020, ∞Ó·Î‹Ú˘ÍË˜ Ó¤ˆÓ 
ªÂÏÒÓ, ∂Ù‹ÛÈ· ÂÎ‰‹ÏˆÛË ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙË˜ 
¶ÔÏÂÌÈÎ‹˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ Î·È ∂ÈÌÓËÌfiÛ˘ÓË 
¢¤ÛË - ∞ÁÈ·ÛÌfi˜ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜, Ì·Ù·ÈÒıËÎ·Ó 
ÏfiÁˆ ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎÒÓ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ 
ÙË˜ ÔÏÈÙÂ›·˜, Û˘ÓÂÂ›· ÙË˜ ·Ó‰ËÌ›·˜ 
ÎÔÚˆÓÔ˚Ô‡. 

∂¤ÙÂÈÔ˜ 200 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙËÓ 
∂ÏÏËÓÈÎ‹ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË 1821 

ΔΡΑΣΕΙΣ Α.ΑΚ.Ε. 
Ενόψει του εορτασμού το 

2021 της Επετείου των 200 
χρόνων από την Ελληνική Επα-
νάσταση του 1821 και της Ε-
θνικής Παλιγγενεσίας, η 
Α.ΑΚ.Ε. θέλοντας να συμβάλ-
λει στην ιστορική μας Αυτο-
γνωσία και διάσωση της εθνι-
κής μας Μνήμης, προωθεί τις 
ακόλουθες τέσσερις δράσεις:  
Πανελλήνιο Ποιητικό Διαγω-

νισμό, Έκδοση Βιβλίου, Επετειακή Ομιλία, Δημιουργία Μεταλλικού Γλυ-
πτού. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Α.ΑΚ.Ε. προγραμματίζει το 2021 τη διοργάνωση Επε-
τειακής Εκδήλωσης για την παρουσίαση των τεσσάρων αυτών δράσεων. Ο 
ακριβής τόπος, τρόπος διεξαγωγής και χρόνος θα γνωστοποιηθούν με νεώ-
τερη ενημέρωση (υπολογίζεται τέλη Μαρτίου 2021). 

Το ΔΣ της Α.ΑΚ.Ε. 
Συνέχεια σελ. 3

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. 
της Α.ΑΚ.Ε. εύχονται στα μέλη, 

στις οικογένειές τους 
και στους αναγνώστες 

της «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ» 

Καλά Χριστούγεννα 
και το 2021 να είναι 

γεμάτο υγεία, χαρά και ευτυχία 

 

Τα γραφεία της Α.ΑΚ.Ε. θα παραμείνουν κλειστά από 21.12.20 έως και 10.01.21
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∞¡∞∫∏ƒÀ•∏ ¡∂ø¡ ª∂§ø¡ ∆∏™ ∞.∞∫.∂.4
Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗ-

ΜΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Α.ΑΚ.Ε), κατόπιν προτάσεως Μελών του, 
σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού της, αποφάσισε Ο Μ 
Ο Φ Ω Ν Α την ανακήρυξη των κατωτέρω υποψηφίων μελών ως 
ακολούθως: 

Κατά την Τακτική Μηνιαία Συνεδρίαση του Δ.Σ. Α.ΑΚ.Ε./υπ΄ 
αριθμ. 373η/17-6-2020: 

Τ Α Κ Τ Ι Κ Α  Μ Ε Λ Η   
της ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

1. Αθανασόπουλο Κωνσταντίνο, Καθηγητή Πανεπιστημίου 
Πάφου  

2. Αποσπόρη Παναγιώτη, Σμήναρχο (Ι) Τμηματάρχη Συστη-
μάτων Δ&Ε, ΓΕΕΘΑ 

3. Βαγιακάκο Πέτρο, Ταξίαρχο (Μ) ε.α. Τεχνικό Διευθυντή 
ΑΠΕΛΛΑ  Α.Ε. 

4. Βλαζάκη Ιωάννη, Εικαστικό, Εραλδικό Καλλιτέχνη 
5. Κοδέλλα Διονύσιο, Πρέσβη επί Τιμή, Πρόεδρο Special 

Olympics  
6. Κοντογιάννη Νικόλαο, Δρ Μηχανικό, Διευθύνοντα Σύμ-

βουλο ΑΠΕΛΛΑ  Α.Ε. 
7. Κωστόπουλο Παναγιώτη, Ταξίαρχο (ΥΙ), Διοικητή 

251ΓΝΑ 
8. Ντόκο Θάνο, Δρ Διεθνών Σχέσεων, Σύμβουλο Εθνικής Α-

σφάλειας Πρωθυπουργού  
9. Παναγιωτόπουλο Κυριάκο, Υποπτέραρχο (Ι) Διευθυντή 

Β’ Κλάδου ΓΕΑ 
10. Παπαδόπουλο Γεώργιο, Σμήναρχο (ΤΜΜ) ε.α., Αναπλ. 

Ανπρδρο ΣΣΑΣ 
11. Παπαθεοδώρου Ανδρέας, Καθηγητή Πανεπιστημίου Αι-

γαίου 
12. Πρέσσα Χαράλαμπο, Κοσμήτορα Πανεπιστημίου Δυτι-

κής Αττικής  
13. Φραγκούλη Φράγκο, Στρατηγό, Επίτιμο Α/ΓΕΣ, τ. ΥΕΘΑ 
14. Φιλιππακόπουλο Κωνσταντίνο, Θεολόγο, ΜΑ Ιστο-

ρίας&Αρχαιολογίας 
15. Χατζηαναστασίου Κωνσταντίνο, Πρόεδρο ΒΟΣΑ  Α.Ε. 
Κατά την Τακτική Μηνιαία Συνεδρίαση του Δ.Σ. Α.ΑΚ.Ε./υπ΄ 

αριθμ. 376η/18-11-2020, 
Ε Π Ι Τ Ι Μ Ο  Μ Ε Λ Ο Σ   

της ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Πρόδρομο Εμφιετζόγλου,  Δρ Πολιτικό Μηχανικό, Πρόεδρο 

Δ.Σ. Ομίλου Εταιρειών ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. 
Η Τελετή Ανακήρυξης τους θα λάβει χώρα το μήνα Μάιο 

2021, αναλόγως των τότε συνθηκών περιοριστικών υγειονομι-
κών μέτρων της πολιτείας συνεπεία του ‘‘κορωνοϊού’’, σε χώρο 
και ακριβή ημερομηνία που θα οριστεί σε επόμενη ενημέρωση.  

 
 Για το Δ.Σ. 

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ 
       ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ                          ΘΩΜΑΣ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
                  Απτχος (Ι) ε.α.                                 Απτχος (Ι) ε.α., Επίτιμος Δ/ΔΑΕ

Στις 24 Νοεμβρίου 2020, αντιπροσωπεία Μελών του Δ.Σ. της 
Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος (Α.ΑΚ.Ε.), με επικεφαλής τον 
Πρόεδρο Απτχο (Ι) ε.α. Στυλιανό Αλεξόπουλο, επισκέφθηκε 
στα γραφεία του Ομίλου Εταιρειών «ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ», τον Πρόεδρό 
της Δρ. Πρόδρομο Εμφιετζόγλου, κατόπιν σχετικής αίτησης, 
με σκοπό την επίδοση επισήμως επιστολής ανακήρυξής του ως 
Επιτίμου Μέλους της Α.ΑΚ.Ε. για το εθνικό και κοινωφελές 
έργο του. 

Μετά την ενημέρωσή του και τις ευχαριστίες του κ. Εμφιετζό-
γλου,  δόθηκε εξαιρετική ευκαιρία για γόνιμες συζητήσεις σχετικά 
με την ίδρυση σωματείου, πρωτοβουλία του, με την επωνυμία «Τα-
μείον Εθνικού Στόλου - ΑΒΕΡΩΦ ΙΙ» και αντηλλάγησαν απόψεις 
τόσο σε αμυντικά θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όσο και σε σημα-
ντικά εθνικά εν γένει. Κάθε στιγμή επικοινωνίας με τον κ. Πρόδρο-
μο Εμφιετζόγλου άφηνε ανεξίτηλη την εικόνα ενός ευπατρίδη, 
προσηλωμένου σε εθνικές και ανθρώπινες αξίες και αρχές, με αγά-

πη και αφοσίωση 
στην Ελλάδα, με 
ανησυχίες, αγω-
νίες και προβλη-
ματισμούς και 
κυρίως την άο-
κνη προσπάθεια 
μιας ζωής εξέ-
χουσας κοινωνι-
κής και οικονομι-
κής προσφοράς 
του για την εξεύ-
ρεση λύσεων, με 
σκοπό τη βέλτι-
στη στήριξη της 
Πατρίδας και ενί-
σχυση των δε-
σμών του Έθνους 
μας.

∂›ÛÎÂ„Ë ªÂÏÒÓ ¢.™. ∞.∞∫.∂. ÛÙÔ ∂›ÙÈÌÔ ª¤ÏÔ˜ 
¢Ú. ¶Úfi‰ÚÔÌÔ ∂ÌÊÈÂÙ˙fiÁÏÔ˘



ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.ΑΚ.Ε. 

«Άγνωστοι Αγωνιστές - Μάρτυρες - Ευεργέτες του 1821»

104/ΙΟΥΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 3 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΙΔΕΑ

Δράσεις Α.ΑΚ.Ε. για τα 200 χρόνια 
από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 

Συνέχεια από σελ. 1 
• Πανελλήνιος Ποιητικός Διαγωνισμός, αεροπορικού περιεχομένου και απονομή Βραβείων, με σκοπό να αναδειχθεί το νόη-

μα της Αεροπορικής Ιδέας και ο πόθος των Ελλήνων για την “πτήση” προς την Ελευθερία.  
• Έκδοση Βιβλίου με θέμα «Άγνωστοι Αγωνιστές-Μάρτυρες-Ευεργέτες του 1821» και συγγραφέα του τον κ. Ηλία Γ. Σβάρ-

να Σμχο ε.α., Ποιητή, Μέλος Δ.Σ. Α.ΑΚ.Ε., στο οποίο καταγράφονται 2.021 ονόματα αγωνιστών με σύντομα βιογραφικά τους στοι-
χεία, αναδεικνύοντας την καθολική συμμετοχή των Ελλήνων στον Ιερό Αγώνα και τη θυσία τους για την Ελευθερία και Εθνική μας 
Ανεξαρτησία. 

• Επετειακή Ομιλία με θέμα: «Η Συμμετοχή της Αεροπορίας στους Παράγοντες Ισχύος των Ελληνικών Ε.Δ, 1911-2021» 
και αντικείμενο την παρουσίαση των Αεροπορικών γεγονότων που σφράγισαν την πορεία του έθνους και συμβολής της Πολεμικής 
Αεροπορίας στην άμυνα, ασφάλεια και ανάπτυξη του Ελληνικού κράτους, στην πορεία των 110 ετών από την εμφάνιση του αερο-
πλάνου στην Ελλάδα έως σήμερα, αντλώντας ιστορικά διδάγματα, με σκοπό τη θετική προβολή τους στο μέλλον. 

• Δημιουργία Μεταλλικού Γλυπτού με τίτλο «Υπερηχητικό Άγονων Εδαφών», μία εικαστική δημιουργία του Καθηγητή κ. Χά-
ρη Πρέσσα (Κοσμήτορα Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών & Πολιτισμού, του Παν. Δυτικής Αττικής), το οποίο θα συνδυάζει την Ελλάδα 
του αγροτικού μόχθου, του αρχέγονου αλλά και των πρόσφατων αιώνων, της άγονης, ορεινής κυρίως, πατρίδας της, με τη σύγ-
χρονη Ελλάδα των Υπερηχητικών Φρουρών της!   

Το Δ.Σ. της ΑΑΚΕ

Στην επιτυχία της Ελληνικής Επανάστασης 
του 1821, εκτός από τη συμβολή των μεγάλων 
πολιτικών και στρατιωτικών προσωπικοτήτων, 
αλλά και των ξένων μεγάλων δυνάμεων της ε-
ποχής, συνέβαλε καθοριστικά και η σχεδόν κα-
θολική συμμετοχή του λαού στον Ιερό Αγώνα. 
Εδώ και 200 χρόνια, πίσω από τα μεγάλα γεγο-
νότα και τους γνωστούς πρωταγωνιστές της Ε-
πανάστασης -ο Παπαφλέσσας αντιστέκεται η-
ρωικά στο Μανιάκι, ο Κανάρης πυρπολεί την 
τουρκική ναυαρχίδα στο λιμάνι της Χίου, ο Κο-
λοκοτρώνης διαλύει τη στρατιά του Δράμαλη 
στα Δερβενάκια-, παραμένουν άγνωστοι, λη-
σμονημένοι, σχεδόν “αθέατοι”, όλοι εκείνοι οι 
χιλιάδες αγωνιστές-μάρτυρες που πολέμησαν 
στο πλευρό των σπουδαίων οπλαρχηγών και 
καπεταναίων, δίνοντας ακόμη και τη ζωή τους 
στη μεγάλη υπόθεση της Εθνικής μας Παλιγγε-
νεσίας. Όπως σε κάθε μάχη υπάρχουν οι Άγνωστοι και Αφανείς 
Ήρωες, έτσι και στα εφτά χρόνια της Επανάστασης του ‘21, μέσα 
στην πιο άνιση, με υλικά κριτήρια, πάλη, χιλιάδες φλογεροί αγω-
νιστές πολέμησαν με μαχητικότητα και αποφασιστικότητα για 
την εθνική ανεξαρτησία, έχοντας ως μοναδική ανταμοιβή την η-
θική ικανοποίηση πως με τις θυσίες τους η Πατρίδα τους ελευ-
θερώθηκε.  

Αυτοί οι Αφανείς Ήρωες δεν είναι όλοι άγνωστοι-ανώνυμοι. Υ-
πάρχουν βέβαια οι πολλοί που αναφέρονται μόνον αριθμητικά 
στα χρονικά του Ιερού Αγώνα. Γι’ αυτούς δεν θα μάθουμε ποτέ 
ποιοι ήταν και ποιο το μέγεθος της θυσίας τους. Εκτός, όμως α-
πό αυτούς, τους αφανέστατους των αφανών, υπάρχουν και οι ε-
πώνυμοι και οι γνωστοί, αλλά απολησμονημένοι στους πολλούς. 
Είναι εκείνοι που τα ονόματά τους και η δράση τους μνημονεύ-
ονται στα ιστορικά χρονικά, στα εθνικά κατάστιχα, στα απομνη-
μονεύματα των συμπολεμιστών τους που επέζησαν. Εντούτοις 
και αυτοί, αν και η προσφορά τους στην υπόθεση της Ελευθερίας 
ήταν μεγάλη, δεν αναδείχθηκαν και δεν τιμήθηκαν όπως τους έ-

πρεπε κι έχουν απολησμονηθεί. 
Η Αεροπορική Ακαδημία Ελλάδος, για 

αυτούς τους ‘‘άγνωστους’’ αγωνιστές-μάρτυ-
ρες του 1821, ανέλαβε την έκδοση σε ανα-
γνώριση της θυσίας τους, συγγραφέας του ο-
ποίου είναι ο Ηλίας Γ. Σβάρνας, Σμήναρχος 
ε.α., Ποιητής και Μέλος του Δ.Σ. Α.ΑΚ.Ε.   

Ο Ηλίας Γ. Σβάρνας με το βιβλίο του επι-
χειρεί να αναπληρώσει το κενό αυτό, να ανα-
δείξει και τιμήσει 2.021 αγωνιστές- μάρτυ-
ρες-ευεργέτες, όχι όλους, ο κατάλογος ατε-
λείωτος με τους Απολησμονημένους. Το έρ-
γο είναι, αδιαμφισβήτητα, καρπός, της αγά-
πης του για την Πατρίδα και αφετέρου του 
πάθους του για την ιστορική Αλήθεια. Αυτές 
οι δυο αγάπες του τον βοήθησαν να συγκε-
ντρώσει πλούσιο «υλικό» για τους ‘‘Άγνω-
στους’’ Αγωνιστές του Ιερού Αγώνα του ’21. 

Δεν θα ανέμενε κανείς από έναν όχι κατ’ επάγγελμα ιστορικό, να 
συλλέξει τόσες πολλές και δυσεύρετες πληροφορίες και να συν-
θέσει ένα τόσο συγκροτημένο και ενδιαφέρον πόνημα. Με το με-
λέτημά του αυτό πλούτισε την ιστορία μας, φέρνοντας στο φως 
πληροφορίες και μαρτυρίες για πολλούς από τους αφανείς Ήρωες 
και Μάρτυρες του ‘21, ώστε να αποκτήσουν «Πρόσωπο» και κυ-
ρίως τη θέση που τους αξίζει στο Μητρώο των Ηρώων της εθνι-
κής μας Ιστορίας.  

Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας προς το εξαίρετο Μέλος Ηλία 
Γ. Σβάρνα για το πολύτιμο έργο του. Η ιστορική γνώση που προ-
σφέρει είναι εφόδιο για να «διαβάσουμε» σωστά το παρόν, να α-
ντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της εποχής μας και να σχεδιά-
σουμε με διορατικότητα και σιγουριά το μέλλον. Το ανώτερο 
κέρδος από τη γνώση αυτή της Ιστορίας μας, είναι το μέγα πα-
νανθρώπινο ζητούμενο η Αυτογνωσία και η συνείδηση της Ταυ-
τότητάς μας.  

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 
Απτχος (Ι) ε.α., Πρόεδρος Δ.Σ. Α.ΑΚ.Ε.
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∏ ∞ÂÚÔÔÚÈÎ‹ ∞Î·‰ËÌ›· ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (∞.∞∫.∂.) 
ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ Î·È ·ÂÚÔÔÚÈ-
Î‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚÂ›˜ Î·È ‰ÈÂ-
ıÓÂ›˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ¿Ì˘Ó·˜ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ÙË 
‚·ıÈ¿ ·ÓËÛ˘¯›· ÙË˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÙÂÈÓfiÌÂÓË ÎÏÈÌ¿-

ÎˆÛË ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÚÔÎÏ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔ-
ÏÈÎ‹ ªÂÛfiÁÂÈÔ. 

∏ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙË˜ ∞Á›·˜ ™ÔÊ›·˜, ÂÓfi˜ ÂÌ‚ÏËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÌÓËÌÂ›Ô˘ 
ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹˜ Î·È ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ‹˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ ÙË˜ √ÚıÔ‰ÔÍ›·˜ Î·È ÙÔ˘ 
∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡, ÛËÌÂ›Ô˘ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÙË˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔÛ‡ÓË˜ ÔÏfiÎÏËÚË˜ ÙË˜ 
ÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË˜, ÛÂ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎfi Ù¤ÌÂÓÔ˜, ÌÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÙÔ‡ÚÎÔ˘ 
ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó, ·ÔÙÂÏÂ› πÙ·Ì‹ ¶ÚfiÎÏËÛË, Ë ÔÔ›· ÍÂÂÚÓ¿ 
Ù· fiÚÈ· ÙË˜ ªÂÛÔÁÂ›Ô˘.  

∏ ··Ú¿‰ÂÎÙË ·˘Ù‹ ·fiÊ·ÛË, ·Ú·‚È¿˙ÂÈ Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈÎ·ÈÒ-
Ì·Ù·, ·¤¯ÂÈ Î¿ıÂ ¤ÓÓÔÈ·˜ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ‹˜ ·ÓÔ¯‹˜ Î·È ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜, Â-
ÚÈÊÚÔÓÂ› ÙËÓ ·ÈÒÓÈ· ÈÛÙÔÚÈÎ‹ ·Ï‹ıÂÈ· Î·È ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ÙËÓ ∆Ô˘ÚÎ›· 
·fi ÙÈ˜ ‰˘ÙÈÎ¤˜ ·Í›Â˜ Î·È ÙÈ˜ ÂÈÙ·Á¤˜ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‰ÈÎ·›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È 
ÙÈ˜ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÛÂ‚·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÌÓËÌÂ›ˆÓ ÚÔÛÙ·ÙÂ˘fiÌÂÓË˜ 
·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ ÙË˜ UNESCO. ∞‰È·ÊÔÚÂ› Ë 
∆Ô˘ÚÎ›· ÁÈ· ÙÈ˜ ÓÔÌÈÎ¤˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ Î·È ‰ÂÛÌÂ‡ÛÂÈ˜ ÙË˜, fi,ÙÈ Î¿ıÂ 
·ÏÏ·Á‹ ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÌÓËÌÂ›Ô˘, ‰›¯ˆ˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ı›ÁÂÙ·È ÙÔ Î·ıÂ-
ÛÙÒ˜ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙÔ˘, Â›Ó·È ÛÙË ‰ÈÎ·ÈÔ‰ÔÛ›· ÙË˜ “∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶·ÁÎfi-
ÛÌÈ·˜ ∫ÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜” UNESCO. 

∏ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙË˜ ∞Á›·˜ ™ÔÊ›·˜ ÛÂ ÙfiÔ Ï·ÙÚÂ›·˜ ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿-
ÓˆÓ Â›Ó·È Î·È ‚·ıÈ¿ ÚÔÛ‚ÏËÙÈÎ‹, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÈÂÚfi ·˘Ùfi 
ÌÓËÌÂ›Ô ˆ˜ ‘’Ï¿Ê˘ÚÔ ÈÛ¯‡Ô˜’’ ¯¿ÚÈÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÁÂˆ-
ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÛÎÔÈÌÔÙ‹ÙˆÓ ÙË˜ ∆Ô˘ÚÎ›·˜, ·ÔÛÙ·ıÂÚÔÔÈÒÓÙ·˜ ÌÈ· Ô-
ÏfiÎÏËÚË ÂÚÈÔ¯‹ ˆ˜ “¢ÈÂıÓ‹˜ ∆·Ú·Í›·˜”. √ ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô˜ ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ 
ÂÈıÂÙÈÎ‹˜ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ∆Ô˘ÚÎ›· ˘„ËÏÔ‡˜ 
Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÛÙÔ¯Â‡ÛÂÈ˜. ¢›ÓÂÈ ÙÔ Û‡ÓıËÌ· ÛÙÔ˘˜ Ê·Ó·ÙÈÎÔ‡˜ 
ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˘˜, fiÙÈ ‹ÏıÂ Ë ÒÚ· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËıÂ› Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ˘ÏÒ-
Ó·˜ ÚÔÛÎ˘Ó‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ πÛÏ¿Ì, Ë ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ª¤Î-
Î· Î·È πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì, ̂ ˜ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ™Ô˘ÓÈÙÈÎÔ‡ πÛÏ¿Ì, ÁÈ· ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú-
¯›· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∆Ô ı¤Ì· ÙË˜ ∞Á›·˜ ™ÔÊ›·˜, Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ∆Ô‡ÚÎÔ˜ 
ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ÙÔ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÌÂ Ù· “·È¯Ó›‰È· ÈÛ¯‡Ô˜” ÙË˜ ∆Ô˘Ú-
Î›·˜. ™Â ÚfiÛÊ·ÙË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚÂ fiÙÈ «… Î·È ÛÙÔ ı¤Ì· ÙË˜ ∞-
Á›·˜ ™ÔÊ›·˜ Î¿ÓÔ˘ÌÂ ·˘Ùfi Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡ÌÂ, fiˆ˜ Î·È ÛÙË ™˘Ú›·, 
ÛÙË §È‚‡Ë Î·È ·ÏÏÔ‡ ...». 

∏ ·Û‡ÁÎÚÈÙË ·˘Ù‹ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ‹˜ ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ·˜ ÂÈıÂÙÈÎ‹ ÂÓ¤Ú-
ÁÂÈ· Â›Ó·È ¤Ó· ·ÎfiÌË ‚‹Ì· ÙË˜ ·Ó·ıÂˆÚËÙÈÎ‹˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ÙË˜ ∆Ô˘Ú-

Î›·˜, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ˘„ËÏfi ÛÎÔfi ÙË˜: ¡· Î·Ù·ÛÙÂ› Ë ∆Ô˘ÚÎ›· Ì›· 
ÈÛ¯˘Ú‹ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Î‹ ‰‡Ó·ÌË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙË˜ ∞Ó·ÙÔÏÈÎ‹˜ ªÂÛÔ-
ÁÂ›Ô˘. 

™Â ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ̆ „ËÏ‹ ÙË˜ ÛÙfi¯Â˘ÛË, Ë ∆Ô˘ÚÎ›· ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÏÂ˘Úfi ÙË˜ 
ÙÈ˜ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ ÙË˜ ∂∂ Î·È ÙÔ˘ ¡∞∆√, ÔÈ ÔÔ›Â˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 
ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 40 ¯ÚfiÓÈ·, Î˘Ú›ˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË ‰È¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ™˘ÌÊÒÓÔ˘ ÙË˜ 
μ·ÚÛÔ‚›·˜, ÂÈ¯ÂÈÚÔ‡Ó Ó· Â‰Ú·ÈÒÛÔ˘Ó Ì›· Â˘Ú‡ÙÂÚË Û¯¤ÛË ÙË˜ ÌÂ 
ÙË ¢‡ÛË Î·È Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó Ì›· ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ∆Ô˘ÚÎ›· 
ˆ˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Î‹˜ ‰‡Ó·ÌË˜, Ë ÔÔ›· ı· ÙËÓ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ 
ÌÈ· ÂÈ‰ÈÎ‹ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚Î‹ ŒÓˆÛË Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ‰È·-
Ê‡ÁÂÈ ÙË˜ ÚÔÛÔ¯‹˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ›Ûˆ˜ ÔÙ¤ ¤ÙÔÈÌË ÁÈ· Ï‹ÚË ¤-
ÓÙ·ÍË ÛÙËÓ ∂∂. 

∞‰È¿„Â˘ÛÙË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÔÈ Û˘ÓÂ¯Â›˜ ÙÔ˘ÚÎÈÎ¤˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂÈ˜ 
ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈÎ‹ ªÂÛfiÁÂÈÔ, ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 12 Ì‹ÓÂ˜, 
ÔÈ ÔÔ›Â˜ Î·Ù·ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡Ó Î¿ıÂ ·Ú¯‹ Î·È ¤ÓÓÔÈ· ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢ÈÎ·›Ô˘, 
È‰È·›ÙÂÚ· ·˘Ù‹˜ ÙË˜ Î˘ÚÈ·Ú¯›·˜ Î·È Î˘ÚÈ·Ú¯ÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙË˜ ∂Ï-
Ï¿‰·˜, ‚¿ÛÂÈ ÙË˜ ™˘Óı‹ÎË˜ ÙË˜ §ˆ˙¿ÓÓË˜, ÙË˜ ™‡Ì‚·ÛË˜ ÁÈ· ÙÔ ¢›-
Î·ÈÔ ÙË˜ £¿Ï·ÛÛ·˜ (UNCLOS-III) Î·È ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ-Î·ÓfiÓˆÓ I-
CAO: 
• ¶·Ú¿ÓÔÌÂ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘ÛË˜ ˘‰ÚÔÁÔÓ·ÓıÚ¿ÎˆÓ Î·È ÁÂ-

ˆÙÚ‹ÛÂÈ˜ ÛÙËÓ ∞√∑ ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘,  
• ∂Í·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ÚÎÈÎÒÓ NAVTEX ·ÂÚÔÓ·˘ÙÈÎÒÓ ·ÛÎ‹ÛÂˆÓ ÛÂ fiÏÔ 

ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô Î·È ÛÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ∫Ú‹ÙË˜-∫·ÛÙÂÏÏfiÚÈ˙Ô˘-∫‡ÚÔ˘, ¯ˆÚ›˜ ¤-
ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È Î˘ÚÈ·ÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ,  
• ∂Í·ÁÁÂÏ›· ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ÂÚÂ˘ÓÒÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘ÛË˜ ˘‰ÚÔÁÔÓ·Ó-

ıÚ¿ÎˆÓ ÛÙËÓ ‰ÈÎ·ÈÔ‡ÌÂÓË ∂ÏÏËÓÈÎ‹ ∞√∑, ÛÙ· fiÚÈ· ÙˆÓ 6ÓÌ ÙˆÓ ÂÏ-
ÏËÓÈÎÒÓ ¯ˆÚÈÎÒÓ ˘‰¿ÙˆÓ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÂ› ÂÌÚ¿ÎÙˆ˜ ÙÔ 
‰ÈÎ·›ˆÌ· ∞√∑ Î·È À/∫ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘,  
• ÀÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ·Ó˘fiÛÙ·ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÎÔÏÈ‚˘ÎÔ‡ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ 

ÔÚÈÔı¤ÙËÛË ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ ∞√∑ ÌÂ ÙË ÌË-ÓfiÌÈÌË ∫˘‚¤ÚÓËÛË 
∂ıÓÈÎ‹˜ ™˘ÓÂÓÓfiËÛË˜ ÙË˜ §È‚‡Ë˜ (GNA), ÌÂ ÙÔ ÔÔ›Ô Ë ∆Ô˘ÚÎ›· ·Ô-
ÂÈÚ¿Ù·È Ó· ÛÊÂÙÂÚÈÛıÂ› Î˘ÚÈ·Ú¯ÈÎ¿ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ∞√∑ Î·È À/∫ ÙË˜ ∂Ï-
Ï¿‰·˜,  
• ÀÔÁÚ·Ê‹ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ·Ó˘fiÛÙ·ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÎÔÏÈ‚˘ÎÔ‡ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ 

·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ‹˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, Â›ÛË˜ ÌÂ ÙË ÌË-ÓfiÌÈÌË 
∫˘‚¤ÚÓËÛË ÙË˜ §È‚‡Ë˜(GNA), ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ 
Î·È ÂÍÔÏÈÛÌÒÓ ÛÙËÓ ∆Ú›ÔÏË, Ù· ÔÔ›· ·Ú·‚È¿˙Ô˘Ó Î·Ù¿ÊÔÚ· ÙÔ 
ÂÌ¿ÚÁÎÔ fiÏˆÓ ÛÙË §È‚‡Ë, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÌÂ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ 
ÙÔ ™.∞./√∏∂, 
• ∫·ıÔ‰‹ÁËÛË Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ‚›·ÈË˜ ÂÈÛfi‰Ô˘-ÂÈÛ‚ÔÏ‹˜ ÌÔ˘-

ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ·fi ÙÔÓ Œ‚ÚÔ Î·È ÛÙ· ÂÏÏËÓÈÎ¿ ÓËÛÈ¿ ∞Ó·-
ÙÔÏÈÎÔ‡ ∞ÈÁ·›Ô˘, Ë ÔÔ›· ÎÚ‡‚ÂÈ ÙÈ˜ ‘’ÌÂÙ·ÎÂÌ·ÏÈÎ¤˜-ÓÂÔÔıˆÌ·ÓÈÎ¤˜’’ 
ÂÂÎÙ·ÙÈÎ¤˜ ÚÔı¤ÛÂÈ˜ ÙË˜ ∆Ô˘ÚÎ›·˜,  
• ∂˘ıÂ›· ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ Î˘ÚÈ·Ú¯›·˜ Î·È Î˘ÚÈ·Ú¯ÈÎÒÓ 

‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ, ÌÂ Ì·Ú¿˙ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ˘ÂÚÙ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ÚÎÈÎÒÓ Ô-
ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ Ì·¯ËÙÈÎÒÓ ·ÂÚÔÛÎ·ÊÒÓ, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, 
¿Óˆ ·fi ¯ÂÚÛ·›Ô ¤‰·ÊÔ˜ ÛÙÔÓ Œ‚ÚÔ Î·È Ù· ÂÏÏËÓÈÎ¿ ÓËÛÈ¿ ∞Ó·ÙÔ-
ÏÈÎÔ‡ ∞ÈÁ·›Ô˘, ÌÂ ·Ú·‚È¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ¯ˆÚÈÎÒÓ ˘‰¿ÙˆÓ Î·È 
ÌÂ ·ÂÈÏËÙÈÎ¤˜ ‰ËÏÒÛÂÈ˜ ÙÔ‡ÚÎˆÓ ·ÍÈˆÌ·ÙÔ‡¯ˆÓ, ÂÁÂ›ÚÔÓÙ·˜ ·ÍÈÒ-
ÛÂÈ˜ ÂÚ› ·ÔÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÓËÛÈÒÓ ÙÔ˘ ∞Ó·-
ÙÔÏÈÎÔ‡ ∞ÈÁ·›Ô˘, ·fi ÙÔ μÔÚÚ¿ ¤ˆ˜ ÙÔ ¡fiÙÔ. 

∏ ∞ÂÚÔÔÚÈÎ‹ ∞Î·‰ËÌ›· ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ˆ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi-·ÂÚÔ-

Καταγγελία των τουρκικών προκλήσεων 
στην Ανατολική Μεσόγειο
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ÔÚÈÎfi-·ÂÚÔ‰È·ÛÙËÌÈÎfi ›‰Ú˘Ì· 
ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Î·È ÂıÓˆÊÂÏÔ‡˜ 
¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎfi, 
¤¯ÔÓÙ·˜ ¯Ú¤Ô˜ Ó· ‰È·Ê˘Ï¿ÙÙÂÈ 
ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈÎ‹ ÌÓ‹ÌË, ÙÈ˜ ·Ú·‰fi-
ÛÂÈ˜, ÙË ıÚËÛÎÂ›·, ÙËÓ ·ÂÚÔÔ-
ÚÈÎ‹ È‰¤· ÙË˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ·ÎÂ-
Ú·ÈfiÙËÙ·˜ Î·È ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙË˜ 
¯ÒÚ·˜, Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙËÓ ÙÔ˘Ú-
ÎÈÎ‹ ·Ó·ıÂˆÚËÙÈÎ‹ ÔÏÈÙÈÎ‹ Î·È 
ÙËÓ ·ÎÔÏÔ˘ı›· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Â-
ÌÚËÛÙÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Î·È ÎÈ-
Ó‹ÛÂˆÓ ÙË˜ ∆Ô˘ÚÎ›·˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜ 
Ô‰ËÁÔ‡Ó ÌÂ Ì·ıËÌ·ÙÈÎ‹ ·ÎÚ›-
‚ÂÈ· ÛÂ ÌÂ›˙ÔÓ· ÎÚ›ÛË, ı¤ÙÔÓÙ·˜ 
ÛÂ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË, ·ÛÊ¿-
ÏÂÈ· Î·È ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈÎ‹ ªÂÛfiÁÂÈÔ. ∏ Ê‡ÛË ÙˆÓ 
ÚÔÎÏ‹ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È Î·È ÔÏÈÙÈÎ‹ Î·È ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ‹, ‰ËÏˆÙÈ-
Î‹ ÙˆÓ ÂÂÎÙ·ÙÈÎÒÓ “ÌÂÙ·ÎÂÌ·ÏÈÎÒÓ-ÓÂÔÔıˆÌ·ÓÈÎÒÓ” ÁÂˆÔÏÈ-
ÙÈÎÒÓ-ÁÂˆÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ-ÁÂˆÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÊÈÏÔ‰ÔÍÈÒÓ ÙË˜ ∆Ô˘Ú-
Î›·˜ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙË˜ ¡∞ ∂˘ÚÒË˜, ª¤ÛË˜ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ 
Î·È μfiÚÂÈ·˜ ∞ÊÚÈÎ‹˜.  

√È Î˘ÚÒÛÂÈ˜ (sanctions), ÔÈ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ› (boycotts), ·ÎfiÌË Î·È ÔÈ 
··ÁÔÚÂ‡ÛÂÈ˜ (embargoes) ÙÔ˘ ™.∞./√∏∂ ‰ÂÓ ÙÔÔ‡Ó ÙËÓ ∆Ô˘ÚÎ›·. 
∂È‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ¿ÌÂÛË ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙË˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È 
ÂÈ‰ÈÎfiÙÂÚ· ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ŒÓˆÛË˜ Î·È ÙÔ˘ ¡∞∆√, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ 
˘fi„Ë ÙÈ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¤˜ ÔÏÈÙÈÎÔ-ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ¤˜ ÂÈ‰ÈÒÍÂÈ˜ ÙË˜ ∆Ô˘Ú-

Î›·˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÙËÓ ·ÔÌ·ÎÚ‡-
ÓÔ˘Ó ·fi ÙË ¢‡ÛË, ÚÈÓ Ó· Â›Ó·È 
·ÚÁ¿, ÒÛÙÂ Ó· ·ÔÎÏÈÌ·ÎÒÛÂÈ ÙÈ˜ 
ÚÔÎÏ‹ÛÂÈ˜ ÙË˜ Î·È Ó· ÂÈ‰Â›ÍÂÈ 
ÙËÓ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ¿ ÙË˜ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·-
ÛıÂ› ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎ¿, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ 
·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢ÈÎ·›Ô˘, ̄ ˆ-
Ú›˜ ÂÎ Ì¤ÚÔ˘˜ ÙË˜ ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂ-
Ó· Î·È ·ÍÈÒÛÂÈ˜! 

™ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ·˘Ùfi ÁÂˆÔÏÈÙÈ-
Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ë ∂ÏÏ¿‰· Î·ÏÂ›-
Ù·È Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ Î·È ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ 
ÌÂ ÂÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔÓ ÁÂˆÔÏÈÙÈÎfi 
ÙË˜ ÚfiÏÔ ̂ ˜ ˘ÏÒÓ·˜ ÛÙ·ıÂÚfi-
ÙËÙ·˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ·ÏÏ¿ 
Î·È ˆ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ·ÔÙÚÂÙÈ-

Î‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙË˜ ∞Ó·ÙÔÏÈÎ‹˜ ªÂÛÔÁÂ›Ô˘. 
 
 
 
 
 
 
 
 

À.°.: «ŒÓ·˜ Û‡ÌÌ·¯Ô˜ ÂÈ˙ËÙÂ› Ì›· ¢›Î·ÈË ™˘ÌÊˆÓ›·. ŒÓ·˜ 
"Û‡ÌÌ·¯Ô˜" Ô˘ ÂÈ˙ËÙÂ› ˘Ô¯Â›ÚÈ¿ ÙÔ˘, ‰ÂÓ Â›Ó·È Û‡ÌÌ·¯Ô˜».

Προστασία 
συνόρων 

στον Έβρο 
Το Δ’ Σ.Σ έχει αναλάβει το ύψιστο καθήκον 

της περιφρούρησης των συνόρων στον Έβρο 
και προστασίας της κυριαρχίας της χώρας. 

Η Αεροπορική Ακαδημία Ελλάδος, εκ μέ-
ρους όλων των Μελών της, συναισθανόμενη 
τις οικονομικές δυσκολίες που βιώνει η χώρα 
μας και αναγνωρίζοντας εμπράκτως την εθνι-
κή αυτή προσπάθεια του Δ’ Σ.Σ,  προσέφερε 
το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500€) για 
την προμήθεια συσσωρευτών, σύμφωνα με 
τις ανάγκες υλικού και εξοπλισμών της Υπη-
ρεσίας, για τη φύλαξη των συνόρων.  

Ο Διοικητής του Δ’ Σ.Σ, Αντιστράτηγος 
Άγγελος Ιλαρίδης, με την από 8 Οκτωβρίου 
2020 επιστολή του, ευχαρίστησε την 
Α.ΑΚ.Ε. για την άμεση ανταπόκριση, την ευ-
αισθησία και ενδιαφέρον της προς τις Ένο-
πλες Δυνάμεις και τη συμβολή της στον α-
ποτελεσματικότερο έλεγχο των συνόρων 
της πατρίδας.   

Το Δ.Σ. της Α.ΑΚ.Ε. 



Στις 23 Οκτωβρίου 2020, αντιπροσωπεία Μελών του Δ.Σ. 
της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος (Α.ΑΚ.Ε.), επισκέφθηκε 
στο γραφείο του τον Εθνικό Αγωνιστή, Νεότερο Βετεράνο 
του Β’ΠΠ με διεθνή αναγνώριση, Υποστράτηγο επί τιμή κ. Ιά-
κωβο Τσούνη, με αφορμή και την ονομαστική Εορτή του Ι-
σόβιου Μέλους και Μέγα Ευεργέτη της και επέδωσε επίσημη 
επιστολή απόφασης του Δ.Σ. Α.ΑΚ.Ε. για τη θέσπιση Βραβεί-
ου “ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΣΟΥΝΗ”. 

Χαιρετισμό απηύθυνε Πρόεδρος του Δ.Σ. Α.ΑΚ.Ε. Απτχος 
(Ι) ε.α. Στυλιανός Αλεξόπουλος, ο οποίος ευχαρίστησε τον κ. 
Τσούνη για τη συμβολή του στην ίδρυση και εδραίωση της Α-
εροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος και τη διαρκή, πλέον των 30 
ετών, άδολη και ανιδιοτελή οικονομική και πνευματική προ-
σφορά του, προς ενίσχυση του εθνικού έργου της.  

Ως οφειλόμενη Τιμή στο πρόσωπό του, τα Μέλη του Δ.Σ. α-
ποφάσισαν κατά την 374η/25 Σεπτεμβρίου 2020 Συνεδρίασή 

τους, την ετήσια απονομή Βραβείου ‘‘ΙΑΚΩ-
ΒΟΥ ΤΣΟΥΝΗ’’ περί Εθνωφελούς Προσφο-
ράς, σε πρόσωπο ή συντεταγμένη ομάδα 
προσώπων, για πράξεις ή δράσεις, οι οποίες 
προάγουν τα υψηλά ιδανικά που πρεσβεύει 
η ελληνική παιδεία και προτάσσει το Αερο-
πορικό Πνεύμα, για εκείνες τις ηθικές και 
διανοητικές αρετές που καθορίζουν την ε-
θνική μας ταυτότητα. 

Μετά τις ευχαριστίες του κ. Ιάκωβου 
Τσούνη, η συζήτηση μαζί του και ο λόγος 
του, ανεδείκνυε κάθε στιγμή την ευγένεια, 
την προσωπικότητα ενός ΕΥΠΑΤΡΙΔΗ, ο ο-
ποίος έθεσε τον εαυτό του στην υπηρεσία 
του έθνους.  

Συγκίνησαν οι συμβουλές και παραινέσεις 
του για την ανάγκη διαχρονικά ενότητας του 
λαού, έχοντας αναλώσει γι’ αυτό τη ζωή του 
και αποφυγής, ιδιαίτερα στους ταραγμένους 
καιρούς μας, της διχόνοιας που οδηγεί σε 
ήττες. 

Τον κ. Ιάκωβο Τσούνη επισκέφθηκε για 
την εορτή του και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατη-
γός Κωνσταντίνος Φλώρος, όπου δόθηκε η 
ευκαιρία στα Μέλη Δ.Σ. να ακούσουν τον κύ-
ριο Αρχηγό, για το αξιόμαχο των Ε.Ε.Δ., την 
επιτυχή προστασία των συνόρων και για τις 
τρέχουσες εξελίξεις στην Αν. Μεσόγειο, λό-
γω της παραβατικής συμπεριφοράς της 
Τουρκίας.
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Επίσκεψη Μελών Δ.Σ. Α.ΑΚ.Ε.  
στον κ. ΙΑΚΩΒΟ ΤΣΟΥΝΗ, Υποστράτηγο επί τιμή,  

Νεότερο Βετεράνο του Β’Π.Π, με διεθνή αναγνώριση 

Συγκρότηση Επιστημονικής 
και Οργανωτικής Επιτροπής 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
(Α.ΑΚ.Ε.), κατά την υπ΄ αριθμ. 374η/25-9-2020 ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ αυτού Συ-
νεδρίαση, ενέκρινε ΟΜΟΦΩΝΑ τα μέλη της Επιστημονικής και Οργανωτικής 
Επιτροπής (Ε&ΟΕ) του Τομέα Μελετών της Α.ΑΚ.Ε., ως ακολούθως: 

Τομεάρχης του Τομέα Μελετών και Πρόεδρος της Ε&ΟΕ, ο Αντιπτέραρχος (Ι) 
εα Ευστράτιος Σκλήρης, Β’ Αντιπρόεδρος ΔΣ ΑΑΚΕ. 

Κύρια Μέλη της Ε&ΟΕ 
(1) Κυβ.-Ιπτ. Μηχ. Πολιτ. Αεροπορίας Σπυρίδων Γιάνκοβιτς, Μέλος Α.ΑΚ.Ε. 
(2) Σμήναρχος (Μ) εα Αναστάσιος Μπασαράς, Μέλος Α.ΑΚ.Ε. 
(3) Αντιναύαρχος εα, Δρ Στυλιανός Πολίτης ΠΝ, Μέλος Α.ΑΚ.Ε. 
(4) Υποπτέραρχος (Μ) εα Δημήτριος Πετρίδης, Αναπλ. Σύμβουλος ΔΣ 

Α.ΑΚ.Ε. 
(5) Αντιπτέραρχος (Ι) εα Θωμάς Χατζηαθανασίου, Επίτιμος Δ/ΔΑΕ, Γεν. 

Γραμματέας ΔΣ Α.ΑΚ.Ε. 
Αναπληρωματικά Μέλη της Ε&ΟΕ 
(1) Ταξίαρχος (Ε) εα Αθανάσιος Καραδήμος, Σύμβουλος ΔΣ Α.ΑΚ.Ε. 
(2) Υποπτέραρχος (Ε) εα Εμμανουήλ Καρανίκας, Μέλος Α.ΑΚ.Ε. 

 
 Για το Δ.Σ. 

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ 
       ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ                                                               ΘΩΜΑΣ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
                  Απτχος (Ι) ε.α.                                                                      Απτχος (Ι) ε.α., Επίτιμος Δ/ΔΑΕ
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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 

Κατάθεση Alpha Bank 13/2/2020     30,00  

Κατάθεση Alpha Bank 17/2/2020     30,00  

Κατάθεση Alpha Bank 25/2/2020     30,00  

Κατάθεση Alpha Bank 26/2/2020     30,00

Κατάθεση Alpha Bank 07/3/2020     30,00  

Κατάθεση Alpha Bank 18/6/2020     30,00 

Κατάθεση Alpha Bank 02/7/2020     30,00 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2/7/2020                 5.000,00 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 16/7/2020             30.000,00 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 27/10/2020             5.000,00

ALPHA BANK 101-002101322780 
GR 53 0140 1010 1010 0210 1322 780
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ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ Π.Α.

Α/ΓΕΑ Απτχος (Ι) 
Γεώργιος Μπλιούμης 

 

Όραμά μου, είναι μια ισχυρή και ευέλικτη Πολεμική Αε-
ροπορία, που θα λειτουργεί ως δύναμη αποτροπής, ικανή 
να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις και να προσαρμόζεται α-
ποτελεσματικά, στις απαιτήσεις του επιχειρησιακού περι-
βάλλοντος, με παράλληλη προσφορά στο κοινωνικό σύνο-
λο. 

Βασικοί στόχοι, για την επίτευξη του οράματός μας, θα 
είναι: 

• Η υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα, παράλληλα με την 
αύξηση της διαθεσιμότητας των οπλικών μας συστημά-
των και όλων των μέσων και την ανάπτυξη ενός σύγ-
χρονου τεχνικό – εφοδιαστικού συστήματος υποστήρι-
ξης, προσαρμοσμένο στα διεθνή πρότυπα. 

• Η αναβάθμιση της εκπαίδευσης στο έδαφος και στον α-
έρα, στις Παραγωγικές Σχολές, με τη δημιουργία σύγ-
χρονων εκπαιδευτικών Κέντρων, ώστε να χτίσουμε την 
Πολεμική Αεροπορία του αύριο. 

• Η συνεχής προσφορά μας στο κοινωνικό έργο, με τις α-
ποστολές Αεροπυρόσβεσης, τις Αεροδιακομιδές και 
την Έρευνα – Διάσωση. 

• Η ασφάλεια Πτήσεων και Εδάφους, η οποία είναι αδια-
πραγμάτευτη ως προς τα όριά της, καθώς Εφησυχα-
σμός, Χαλαρότητα και Αδιαφορία είναι έννοιες που δεν 
συνάδουν με τον χώρο μας. 

• Η βελτίωση των χώρων και των συνθηκών διαβίωσης 
του προσωπικού και των οικογενειών τους. 

• Τέλος, η προετοιμασία της Πολεμικής μας Αεροπορίας, 
για τη μετάβαση στο μελλοντικό επιχειρησιακό περι-
βάλλον, το οποίο θα καθορίζεται από τη φιλοσοφία 
Network Enabled Capability, Information Superiority 
και Security, όπου θα κυριαρχούν οπλικά συστήματα 
και αεροσκάφη 5ης γενιάς, σε αρμονία με το προσωπι-
κό που θα έχει αναπτύξει αντίστοιχη επιστημονική 
γνώση και τρόπο σκέψης, έτσι ώστε να οδηγήσουμε 
την Πολεμική μας Αεροπορία ακόμη υψηλότερα, να γί-
νουμε καλύτεροι και αποτελεσματικότεροι, σύμφωνα 
με τις επιταγές του. 

«ΑΙΕΝ ΥΨΙΚΡΑΤΕΙΝ»

Ημερήσια Διαταγή Α/ΓΕΑ 
για την 8η Νοεμβρίου 2020 

«Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Μαθητές των Παραγω-
γικών Σχολών, Σμηνίτες και Πολιτικό Προσωπικό, 

Η σημερινή ημέρα εορτασμού του προστάτη μας Αρχαγ-
γέλου Μιχαήλ αποτελεί ημέρα γιορτής και τιμής για όλους, 
όσοι υπηρετούμε σήμερα και όσοι διαχρονικά υπηρέτησαν 
στις τάξεις της Πολεμικής μας Αεροπορίας. 

Αναδεικνύει τη σπουδαιότητα της αποστολής της Πο-
λεμικής Αεροπορίας για την προάσπιση των κυριαρχικών 
δικαιωμάτων και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας 
μας, καθώς και την προσφορά της, στο κοινωνικό σύνο-
λο. 

Οι εξελίξεις στους τομείς της τεχνολογίας και της επι-
στήμης έχουν καταστήσει το Αεροπορικό όπλο, κυρίαρχο 
παράγοντα για την έκβαση των επιχειρήσεων, υποστηρίζο-
ντας την εθνική ισχύ και ασφάλεια. 

Μια ισχυρή Ελληνική Πολεμική Αεροπορία λειτουργεί α-
νασταλτικά για τον αντίπαλο, καθόσον είναι βασικός εγγυη-
τής της εθνικής ακεραιότητας και καθημερινά, εκφραστής 
της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας μας. 

Η απόφαση της Πολιτικής Ηγεσίας για την προμήθεια νέ-
ων μαχητικών αεροσκαφών, την εν συνεχεία υποστήριξη 
για αύξηση της διαθεσιμότητας των ήδη υπαρχόντων οπλι-
κών συστημάτων, καθώς και τον εκσυγχρονισμό ενός μεγά-
λου αριθμού αυτών με προηγμένα συστήματα, είναι πολύ 
σημαντική.  

Θα βοηθήσει την Πολεμική Αεροπορία να ανοίξει νέους 
ορίζοντες και να «απογειωθεί» ακόμη πιο ψηλά προς το 
μέλλον. 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπηρετούμε στις τάξεις ενός 
Όπλου, που είναι συνυφασμένο με αρχές και αξίες σφυρη-
λατημένες με το αίμα των ηρωικών πεσόντων του. Η πο-
ρεία της ανάπτυξης, εξέλιξης και τελικά εδραίωσης της 
Πολεμικής μας Αεροπορίας στο διάβα των χρόνων, δε θα 
μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς θυσίες στον βωμό 
του καθήκοντος. 

Εμπνεόμαστε λοιπόν από το ένδοξο παρελθόν, από ό-
λους τους συναδέλφους που εργάστηκαν και προσέφεραν 
ακόμη και τη ζωή τους στην πατρίδα για να δημιουργήσουν 
το οικοδόμημα της Πολεμικής Αεροπορίας, κάνοντας αι-
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σθητή τη μαχητική παρουσία μας σε κάθε γωνιά του Ελλη-
νικού ουρανού. 

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις την παρούσα περίοδο στην 
ευρύτερη περιοχή, έχουν επιπτώσεις στη χώρα μας, κα-
θώς οι ενέργειες της γείτονος χώρας σε σχέση με τα κυ-
ριαρχικά μας δικαιώματα, σε ευαίσθητες περιοχές του 
Αιγαίου και η προσπάθεια εκμετάλλευσης των ενεργεια-
κών πόρων της Ανατολικής Μεσογείου, προκαλεί μεγάλες 
εντάσεις. 

Για τον λόγο αυτόν, οφείλουμε να βρισκόμαστε σε συνε-
χή εγρήγορση και υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα, έτοι-
μοι να υπερασπιστούμε την ειρήνη, τη σταθερότητα και 
την ασφάλεια στην περιοχή μας. 

Ταυτόχρονα όμως με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, την τρέ-
χουσα περίοδο έχουμε να αντιμετωπίσουμε και την πανδη-
μία του Covid-19. Η Πολεμική Αεροπορία από τον Μάρτιο 
έως σήμερα αντιμετωπίζει τη συγκεκριμένη πανδημία με 
τη δέουσα σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα. Η μάχη 
αυτή με τον αόρατο εχθρό συνεχίζεται, απαιτεί εγρήγορση 
και συνεχή προσπάθεια χωρίς εφησυχασμό, τηρώντας πά-
ντοτε τις οδηγίες των ειδικών και τις εντολές της Πολιτεί-
ας. 

Παράλληλα με τη συνεχή επιφυλακή στο επιχειρησιακό 
και υγειονομικό πεδίο, η Πολεμική Αεροπορία παρουσιά-
ζει ένα πολυσχιδές και αδιάκοπο κοινωνικό έργο σε το-
μείς κρίσιμους για την ευημερία των κατοίκων της χώρας 
μας. 

Προστατεύουμε τα δάση μας και τις περιουσίες των πο-
λιτών με τις πτήσεις των πυροσβεστικών αεροσκαφών μας, 
διασώζουμε ανθρώπους που κινδυνεύουν, πολλές φορές 
σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, μεταφέρουμε ασθενείς 
και μοσχεύματα για την προστασία του πολυτιμότερου α-
γαθού, της ίδιας της ζωής, από απομακρυσμένες περιοχές 
της πατρίδας μας. 

Όλα αυτά επιτυγχάνονται με τις άοκνες προσπάθειες του 
προσωπικού, που με αφοσίωση στο καθήκον, θάρρος, ζή-
λο, μεράκι και ενθουσιασμό για την ολοκλήρωση της απο-
στολής αποτελούν τον πολλαπλασιαστή ισχύος της δύνα-
μης μας. 

 
Κύριε Υπουργέ, το προσωπικό της Πολεμικής Αεροπο-

ρίας δίνει καθημερινά τον καλύτερό του εαυτό, με πίστη 
και αφοσίωση στο καθήκον, για την εκτέλεση της αποστο-
λής. Σας διαβεβαιώνω ότι η Πολεμική Αεροπορία μπορεί να 
ανταποκριθεί με επιτυχία στις απαιτήσεις του παρόντος και 
τις προκλήσεις του μέλλοντος. 

 
Άνδρες και γυναίκες της Πολεμικής Αεροπορίας, θα 

ήθελα να σας συγχαρώ για όσα κάνετε για την πατρίδα 
και την Πολεμική Αεροπορία και να ευχαριστήσω τις οι-
κογένειές σας, που σας στηρίζουν με υπομονή και αυτα-
πάρνηση. 

Αυτή η συλλογική προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί και 
με τη βοήθεια του προστάτη μας Αρχαγγέλου Μιχαήλ, τη 
μνήμη του οποίου τιμούμε σήμερα, να ανεβάσουμε την 
Πολεμική Αεροπορία αλλά και την Πατρίδα μας ακόμη ψη-
λότερα. 

 
«ΑΙΕΝ ΥΨΙΚΡΑΤΕΙΝ» 
Ζήτω η Πολεμική Αεροπορία 
Χρόνια Πολλά σε όλους». 

Απτχος (Ι) Γεώργιος Μπλιούμης 
Αρχηγός

Επίσημος Εορτασμός 
του Προστάτη 

της Πολεμικής Αεροπορίας 
Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2020, πραγματοποιήθη-

κε στη Σχολή Ικάρων, ΑΒ Δεκέλειας, ο επίσημος εορ-
τασμός του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας Αρ-
χάγγελου Μιχαήλ, παρουσία του ΥΕΘΑ κ. Νικόλαου 
Παναγιωτόπουλου, του Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Κωνστα-
ντίνου Φλώρου και του Α/ΓΕΑ Απτχου (Ι) Γεώργιου 
Μπλιούμη. 

Στην τελετή παραβρέθηκαν ο Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγος 
Χαράλαμπος Λαλούσης, ο Α/ΓΕΝ Αντιναύαρχος Στυ-
λιανός Πετράκης ΠΝ και Ανώτατοι Αξιωματικοί της 
ΠΑ. 

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, την Παρασκευή 6 
Νοεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκαν στην 114 
ΠΜ/ΑΒ Τανάγρας, πτήσεις Αξιωματικών Ιπταμένων 
ε.α. και διαπιστευμένων στο ΥΠΕΘΑ δημοσιογρά-
φων. 

Οι πτήσεις πραγματοποιήθηκαν με αφη M2000-5, 
F-16Block 50 και F-16Block 52+Adv.
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ΜΕΛΕΤΕΣ

Ανάπτυξη Εθνικής 
Στρατηγικής Βάθους 

Τα σημεία των καιρών έχουν κάνει την εμφά-
νισή τους εδώ και χρόνια και μας προειδοποι-
ούν για επερχόμενες αλλαγές. Οφείλουμε να αναλάβουμε την πρω-
τοβουλία να αλλάξουμε τους κανόνες του παιχνιδιού.  

 

 

 Το μεγάλο ζητούμενο είναι η ανάπτυξη 
μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής 
Eθνικής Στρατηγικής σε βάθος χρόνου, όχι 
μόνον ως προς τις ελληνοτουρκικές σχέ-

σεις, αλλά και τις ευρύτερες γεωπολιτικές. Εκτιμώ, ότι η χώρα 
μας θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της σε πολιτικό, 
διπλωματικό και στρατιωτικό επίπεδο, προς τις εξής τρεις λο-
γικές κατευθύνσεις: 

1Να δημιουργήσει έναν επίσημο νέο εθνικό Θεσμό, διακομ-
ματικό, για την ανάπτυξη Εθνικής Στρατηγικής Βάθους 
και Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας, στον οποίο να εντα-

χθεί και η Κύπρος, αναβιώνοντας το Δόγμα ΕΑΧ Ελλάδας-Κύπρου. 
Έναν θεσμό διαχείρισης εθνικής στρατηγικής, ώστε οι ενέργειες σε 
όλους τους πολιτικούς-κοινωνικούς τομείς (οικονομίας, εξωτερι-
κών σχέσεων, άμυνας-ασφάλειας, παιδείας, τεχνολογίας, ενέργει-
ας, πολιτισμού, κοινωνικής οργάνωσης, δικαιοσύνης) να είναι ε-
νταγμένες σε μία κοινή εθνοκεντρική στρατηγική με γεωπολιτι-
κές παραμέτρους (ανάπτυξη διμερών/πολυμερών σχέσεων και 
συνεργασιών).  

«Μία πανεθνική Στρατηγική του Ελληνισμού για την αντιμε-
τώπιση της τουρκικής επεκτατικότητας» (Στρατηγός Μανούσος Πα-
ραγιουδάκης, Επιτ. Α/ΓΕΕΘΑ, ‘’Η Κύπρος κινδυνεύει’’, άρθρο 
21.1.2020, Militaire News). 

2Στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και διπλωματίας επί 
των ελληνοτουρκικών, θα πρέπει μα συσταθεί μία αναβαθ-
μισμένη μόνιμη ομάδα ειδικών (task force), η οποία να ε-

πεξεργάζεται τα στοιχεία από τις παράνομες ενέργειες και προκλή-
σεις της Τουρκίας, τις σχετικές αποφάσεις διεθνών οργάνων (ΟΗΕ, 
ΕΕ, κ.ά.) και δηλώσεις χωρών, να ‘’διαβάζει’’ την πολιτική της και 
να εξετάζει τη νομική πτυχή τους, για μελλοντική αξιοποίηση. Να 
προετοιμάζει τα αναγκαία διπλωματικά ‘’όπλα’’ για την ισότιμη 
συμμετοχή μας σε ενδεχόμενες συνομιλίες-διαπραγματεύσεις, 
προς αντιμετώπιση  των μονομερών και αδιέξοδων πολιτικών της 
Τουρκίας.  

3Να επενδύσει άμεσα στην αμυντική θωράκιση της χώρας, 
αυξάνοντας το συντομότερο τη στρατιωτική ισχύ των Ενό-
πλων Δυνάμεων ΣΞ, ΠΝ και ΠΑ, τη διαθεσιμότητα και επιχει-

ρησιακή ικανότητα των οπλικών συστημάτων και μέσων, καλύπτο-
ντας και τις κρίσιμες ελλείψεις τους. Παράλληλα, να αυξήσει και ε-
νισχύσει τη διαθεσιμότητα, επιχειρησιακή εκπαίδευση και ετοιμό-
τητα του προσωπικού, ώστε να δώσουμε την κατάλληλη απάντηση 
σε περίπτωση ελληνοτουρκικής διένεξης. Οι Ένοπλες Δυνάμεις υ-
πηρετούν τα ζωτικά συμφέροντα της χώρας και ως εκ τούτου εί-
ναι κρίσιμες για την ύπαρξή της.  

>> «∏ ÂıÓÈÎ‹ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ˘Ú‹Ó· ÙÔ 
·Í›ˆÌ· fiÙÈ ÔÈ ÁÂˆÔÏÈÙÈÎ¤˜ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ Î·È Ù· ÂıÓÈÎ¿ Û˘Ì-
Ê¤ÚÔÓÙ· Î·ıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹ ÔÏÈÙÈÎ‹ …. ∏ ÂıÓÈÎ‹ 
ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô‡ÙÂ ‘’‰ÂÍÈ¿’’, Ô‡ÙÂ ‘’·ÚÈÛÙÂÚ‹’’, Ô‡ÙÂ ‘’Â-
ıÓÈÎÈÛÙÈÎ‹’’, Ô‡ÙÂ ‘’‰ÈÂıÓÈÛÙÈÎ‹’’, Â›Ó·È Ù· ¿ÓÙ· ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÈ˜ 
ÂÈÙ·Á¤˜ ÙË˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜. ∞Ï›ÌÔÓÔ ÛÙË ¯ÒÚ· 
Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ ÙË˜ ËÁÂÛ›·, ·Ó ÂÚÌËÓÂ‡ÂÈ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË 
Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÌÂ ‚¿ÛË ‘’‰ÂÍÈ¤˜’’ ‹ ‘’·ÚÈÛÙÂÚ¤˜’’ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂÈ˜, ·ÓÙ› 
Ó· ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙÈ˜ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂÈ˜ ÛÙËÓ Î·Ù¿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ „˘¯Ú‹ 
ÂÚÌËÓÂ›· ÙË˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜. ∫¿ıÂ ÂıÓÈÎ‹ ÛÙÚ·-
ÙËÁÈÎ‹ ÂÊfiÛÔÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙˆÓ ÂÎ¿ÛÙÔÙÂ 
ÂÈı˘ÌËÙÒÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ Â›Ó·È Î·Ù·‰ÈÎ·ÛÌ¤ÓË ÛÂ ÌÔÓÔÌ¤-
ÚÂÈ· Î·È ‰˘ÛÎ·Ì„›·, ‰ËÏ·‰‹ ÛÂ ÂıÓÈÎfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô».  

(¶·Ó. ∫ÔÓ‰‡ÏË˜, ‘’π‰ÂÔÏÔÁ›Â˜ Î·È ∂ıÓÈÎ‹ ™ÙÚ·ÙËÁÈÎ‹’’ 1998, 
∆Ô μ‹Ì·).   

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.

Β’ ΜΕΡΟΣ
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Δεν αρκεί να πιστεύουμε 
ως έθνος στη νομιμότητα 
των θέσεών μας κατά το Διε-
θνές Δίκαιο. Πρέπει να μπο-
ρούμε και να προστατεύουμε 
τα εθνικά μας συμφέροντα, 
όταν το επικαλούμαστε. Η 
στρατηγική αποτροπής της 
χώρας μας τα τελευταία του-
λάχιστον 20 χρόνια έχει πλη-
γεί σοβαρά, λόγω και της οι-
κονομικής κρίσης. Υστερούμε 
στους εξοπλισμούς και στον 
εκσυγχρονισμό των μέσων 
για την αντιμετώπιση των νέ-
ων μορφών απειλών. Οι Ελ-
ληνικές Ένοπλες Δυνάμεις 
καταβάλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια να είναι λει-
τουργικές, αποτελεσματι-
κές και να προβάλουν μία 
αξιόπιστη ισχύ για την υπε-
ράσπιση των εθνικών μας συμφερόντων. 

Τον τελευταίο καιρό, η πολιτική ηγεσία έστω καθυστερημένα, 
διαβλέποντας τον κίνδυνο, αποφάσισε τον εκσυγχρονισμό των ο-
πλικών συστημάτων και των τριών Όπλων. Καιρός είναι να αρχίσει 

και η ανάπτυξη της Α-
μυντικής μας Βιομηχα-
νίας, με στόχο να καλύ-
πτει με ένα ελάχιστο 
προαποφασισμένο και 
απαραβίαστο ποσοστό 
τις ανάγκες των ΕΔ&ΣΑ 
για τη βιωσιμότητα αμ-
φοτέρων, Ενόπλων Δυ-
νάμεων και Βιομηχα-
νίας. Εκτός εάν ισχύει 
αυτό που έγγραψε προ-
ειδοποιώντας ο Παν. 
Κονδύλης στο βιβλίο 
του ‘’Θεωρία του Πολέ-
μου-Ελληνοτουρκικός 
Πόλεμος’’: «…. Οι Έλ-
ληνες, όπως αντιμε-

τωπίζουμε σήμερα την άμυνά μας, βρισκόμαστε σε συλλογική 
αναζήτηση της ιστορικής ευθανασίας».  

Συνεπώς, είναι η στιγμή να θέσουμε το ακόλουθο βασικό ε-
ρώτημα, συμπληρώνοντας στο δεύτερο μέρος του την ‘επίμαχη 
φράση’ κάθε φορά και να δίνουμε τις λογικές και στέρεες απα-
ντήσεις! 

Δύσκολο ομολογουμένως, αλλά εκτιμώ ότι αυτό θα βοηθήσει σε 
κάθε περίπτωση να ληφθούν σε υψηλό επίπεδο, οι καλύτερες και 
ασφαλέστερες αποφάσεις. 

 
Υπάρχει ή Δεν υπάρχει Ελληνικός λόγος, γιατί η Ελλάδα δεν 

θα πρέπει να … 
…καταρτίσει ‘‘Εθνική Στρατηγική’’ όπου θα καθορίζονται τα 

μείζονα εθνικά θέματα και οι πολιτικοί στόχοι και ‘‘Στρατηγική Ε-
θνικής Ασφάλειας’’ εναρμόνισης των στρατιωτικών δράσεων με 
τους πολιτικούς στόχους, προς εξυπηρέτηση των εθνικών συμφε-
ρόντων και ασφάλειας-άμυνας της χώρας; 

…συστήσει ‘‘Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας’’ για το συντονι-
σμό των πολιτικών της Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας* μεταξύ 
των κυβερνητικών υπηρεσιών και την παροχή κατευθύνσεων που 
άπτονται θεμάτων εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας-άμυνας; 

…συνάψει στρατηγικές συμμαχίες διμερείς-πολυμερείς, ήπιας 
και σκληρής ισχύος και υιοθετήσει στρατηγική προβολής των ε-
θνικών σκοπών μας σε όλα τα fora ΕΕ, ΝΑΤΟ κλπ, εφαρμογής του 
δικαίου και χρήσης της στρατιωτικής ισχύος αν απαιτηθεί; 

…αναπτύξει και ενισχύσει Βιώσιμη Εθνική Αμυντική Βιομηχα-
νία, η οποία θα καλύπτει σε έναν ελάχιστο βαθμό, π.χ. 30% τις α-
νάγκες των ΕΔ και ΣΑ, κρατική και ιδιωτική, σε συνεργασία με 
προηγμένες τεχνολογικά χώρες;  

…ενισχύσει την πίστη του Λαού στην Εθνική Στρατηγική και 
την εμπιστοσύνη του στην Πολιτική Ηγεσία και στις ΕΔ, ότι είναι ι-
κανές να την φέρουν σε πέρας επιτυχώς; 

…ενισχύσει το φρόνημα των στελεχών των ΕΔ, αυξήσει και α-
νατάξει τη διαθεσιμότητα και επιχειρησιακή ικανότητα των οπλι-
κών συστημάτων και μέσων για την εκπλήρωση της αποστολής 
τους; 

…αναδιαρθρώσει και εκσυγχρονίσει τις ΕΔ, βάσει των νέων 
αναγκών ασφάλειας-άμυνας στο έδαφος, θάλασσα, αέρα και διά-
στημα, προς αντιμετώπιση νέων μορφών απειλών; 

Ενώ...  
Πάντοτε επικαλούμαστε σε όλα τα fora, ως τη μεγαλύτερη ανά-

γκη και μεγαλύτερο διακύβευμά μας, την ΑΣΦΑΛΕΙΑ και ΑΜΥΝΤΙ-
ΚΗ ΘΩΡΑΚΗΣΗ της χώρας!  

Ώστε, να μην μετανιώνουμε όταν θα είναι αργά, για κάτι που δεν 
κάναμε ή έπρεπε να κάνουμε, αφού ‘‘δεν έχουμε την πολυτέλεια 
να ζούμε στην … Ολλανδία’’, όπως πολλές φορές ισχυριζόμαστε! 

 
—————— 

* Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας δίχως Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας 
(γραπτή)  δεν μπορεί να υπάρξει, όπως αντίστοιχα Πολιτεία δίχως Κανό-
νες ή Εκκλησία δίχως Ευαγγέλιο, δεν μπορούν να υπάρξουν. 

Η Ελληνική ΑΟΖ και ο Χάρτης της Σεβίλης 2007
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ΒΗΜΑ ΜΕΛΩΝ & ΦΙΛΩΝ

Τα ζητήματα του Διαστήματος βρέ-
θηκαν πολλές φορές στο επίκεντρο 

του διεθνούς ενδιαφέροντος κατά τη 
διάρκεια του έτους. Σημαντικές υπήρ-
ξαν οι εξελίξεις τόσο σε επιστημονι-
κό  - πολιτικό επίπεδο όσο και στο γε-
ωστρατηγικό. Το 2004 ξεκίνησε με 
δύο φιλόδοξες εξερευνητικές απο-
στολές στον Άρη: εκείνης των αμερι-
κανών (με την επιτυχία των Spirit & 
Opportunity) και των Ευρωπαίων, με 
την απώλεια του Beagle-2. Επιπλέον, 
στις 21 Ιουνίου 2004 έγινε η ιστορική 
πρώτη εμπορική πτήση Space-
ShipOne, που έδειξε ότι το διάστημα 
είναι πια ανοικτό και στους ιδιώτες. 
Έτσι το 2004 ήταν το έτος που ξεκί-
νησε ο τουρισμός στο Διάστημα.   

Όμως το σημαντικότερο συμβάν ή-
ταν η ανακοίνωση του αμερικανού 
Προέδρου G. W. Bush, στις 14 Ιανου-
αρίου 2004, ότι η NASA θα επιστρέ-
ψει με επανδρωμένη αποστολή μέχρι 
το 2020 στη Σελήνη και μεταγενέστε-

ρα στον Άρη. H δέσμευση αυτή απο-
τελεί μια ουσιαστικότερη αλλαγή στο 
διαστημικό πρόγραμμα των ΗΠΑ.  

Αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι η 
πρωτοβουλία των ΗΠΑ οφείλεται 
στην ανάγκη να απαντηθεί η «σοβαρή 
κινεζική απειλή», όταν η Κίνα έστειλε 
στις 15 Οκτωβρίου 2003, την πρώτη 
επανδρωμένη αποστολή Shenzhou-5 
στο διάστημα.  

Η υπόψη ανακοίνωση, σε συνδυα-
σμό με το επανεμφανιζόμενο όραμα 
των ΗΠΑ για ασφάλεια που θα παρέ-
χεται από το Διάστημα (πρόγραμμα 
Αντιπυραυλικής Ασπίδας – NMD) φαί-
νεται να αναδεικνύουν τη διαστημική 
συνιστώσα σε κύριο πυλώνα της 
στρατηγικής για κυριαρχία, ώστε βά-
σιμα το 2004 δύναται να καταχωρηθεί 
στη διεθνοπολιτική θεώρηση, ως το 

έτος που ο γεωστρατηγικός ανταγωνι-
σμός επανατοποθετήθηκε στο διά-
στημα.  

Η Ρωσία παρακολούθησε με επιφυ-
λακτικότητα την αμερικανική πολιτική 
να αναπτύσσεται, προχωρώντας πα-
ράλληλα στην αναδιοργάνωση του 
διαστημικού της προγράμματος και α-
νακοινώνοντας ότι η αποστολή επαν-
δρωμένης πτήσης στον Άρη αποτελεί 
στόχο. Αν και δεν έλειψαν οι προτά-
σεις συνεργασίας από την NASA προς 
τη Ρωσική Αεροδιαστημική Υπηρεσία, 
η παράλληλη ματαίωση από τις ΗΠΑ 
ενός κοινού Ρωσοαμερικανικού προ-
γράμματος δορυφόρων έγκαιρης προ-
ειδοποίησης (RAMOS), ενίσχυσε το 
κλίμα δυσπιστίας, που τυπικά παρέ-
μεινε συνεργασιακό.  

Στην Ευρώπη, κάποιες φωνές αντι-
μετώπισαν το θέμα ως άλλη μία πρό-
κληση της υπερδύναμης για «διαστη-
μική κυριαρχία», όρος που απαντάται 
συχνά σε επίσημα κείμενα των ΗΠΑ. 

2004: Το έτος που ο Γεωστρατηγικός 
Ανταγωνισμός επανατοποθετήθηκε 

στο Διάστημα

Tου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Κ. ΚΟΛΟΒΟΥ 
Ταξιάρχου Π.Α. ε.α., Αναπλ. Καθηγητή Σ.Ι., 

Μέλους Δ.Σ. Α.ΑΚ.Ε.



Η συνεργασία και η σύγκρουση εξακο-
λούθησαν να χαρακτηρίζουν τις σχέ-
σεις Ευρώπης – ΗΠΑ σε θέματα δια-
στημικής πολιτικής.  

Τα προβλήματα που είχαν ανακύψει 
σχετικά με την ανάπτυξη του ευρω-
παϊκού συστήματος δορυφορικής 
πλοήγησης Galileo (σε θέματα συχνο-
τήτων και επιπτώσεών των στο αμερι-
κανικό GPS), επιλύθηκαν με τη συ-
νεργασία (αν και οι αμερικανικοί πε-
ριορισμοί απέτρεψαν ουσιαστικότερη 
συμμετοχή χωρών, όπως η Κίνα, η 
Ρωσία και η Βραζιλία στο Galileo). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι από πλευ-
ράς Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2004 κα-
τεγράφη μια αξιόλογη ποιοτική μετα-
βολή, ως αποτέλεσμα κυρίως της Ελ-
ληνικής Προεδρίας το 2003, που με 
την πρωτοβουλία της “ESDP and 
Space” ενσωμάτωσε για πρώτη φορά 
και τη διάσταση της Ασφάλειας και Ά-
μυνας στην Λευκή Βίβλο για το Διά-
στημα στην Ευρώπη. Ωστόσο, κυρίαρ-
χη εξακολούθησε να είναι η αντιπα-
ράθεση για την σκοπιμότητα ανάπτυ-
ξης αυτόνομων δορυφορικών μέσων 
για υποστήριξη των πολιτικών στό-
χων της ΕΕ.  

Οι μειωμένοι προϋπολογισμοί, η α-
πουσία συναίνεσης, σε συνδυασμό με 
την κρίση που αντιμετωπίζει η Ευρω-
παϊκή Διαστημική Βιομηχανία που εί-
χε ως αποτέλεσμα τη μείωση των ε-
κτοξεύσεων (Πίνακας), οδήγησε τις 
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις σε πολυμε-
ρείς συνεργασίες που επιτρέπουν 
στις χώρες-μέλη να χρησιμοποιούν 
τους στρατιωτικούς δορυφόρους των.  

Ήδη ο πρώτος γαλλικός δορυφόρος 
του προγράμματος Helios-2, που ε-
κτοξεύτηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2004 
έτυχε συνεκμετάλλευσης και από Γερ-
μανία, Ιταλία, Ισπανία και Βέλγιο, ε-
νώ από το 2003 έχει εκφραστεί και το 
ενδιαφέρον της χώρας μας για συμμε-
τοχή. Αντίστοιχη επιλογή έκανε πρό-
σφατα και το ΝΑΤΟ, αφού κοινή προ-
σφορά της Βρετανίας, Γαλλίας και Ι-
ταλίας για κάλυψη των τηλεπικοινω-
νιακών του απαιτήσεων από τα εθνι-
κά συστήματα των τριών, επικράτησε 
αντίστοιχης αμερικανικής. 

Στην περιφέρειά μας, οι τουρκικές 
φιλοδοξίες για διαστημική «επιτήρη-
ση» εξακολούθησαν να είναι έντονες. 
Ο μικροδορυφόρος της Bilsat, έγινε 
επιχειρησιακός το Μάρτιο 2004. Η 
κατασκευή του, έδωσε τεχνογνωσία 
στους Τούρκους, η οποία τους επέ-
τρεπε να αποστείλουν δικό τους δο-
ρυφόρο παρατήρησης. 

Για την Ελλάδα η μεγαλύτερη πρό-
κληση, πέραν της αξιοποίησης του ι-
διωτικού (ελληνοκυπριακών συμφε-
ρόντων) τηλεπικοινωνιακού δορυφό-
ρου Hellas Sat, ήταν η συμμετοχή της 
χώρας στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Δια-
στήματος (ESA) τον Ιούλιο 2004. Ήδη 
με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμμα-
τείας Έρευνας & Τεχνολογίας, ξεκίνη-

σαν οι απαραίτητες θεσμικές, οργα-
νωτικές και τεχνολογικές διευθετή-
σεις ώστε να μπορέσει η Ελλάδα να α-
νταποκριθεί στις υποχρεώσεις, αλλά 
και στα δικαιώματα που δίδει η συμ-
μετοχή στην ESA, με την ελπίδα ότι η 
συμμετοχή αυτή θα συμβάλλει ουσια-
στικά στην ανάπτυξη της Ελληνικής 
παρουσίας στο Διάστημα. 
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Προέλευση                                          Αριθμός                                                         Στρατιωτικοί  
                                                          Εκτοξεύσεων                                                      Δορυφόροι 
ΗΠΑ                                  16                                           5 
Ρωσία                                12                                           4 
Ευρώπη                               3                          1 (παρατήρησης Helios-2A) 
Κίνα                                   2                                              
Iαπωνία                              2                                              
Καναδάς                              1                                              
Βραζιλία                              1                                              
Ινδία                                  1                                              
Ισπανία                               1                                              
Tαιβάν                                1                                              

Πίνακας Εκτοξεύσεων το 2004.

∆Ô˘ÚÎÈÎ‹ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹ 
¢È·ÛÙËÌÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ 

Σήμερα η σχεδίαση του τουρκικού Διαστημικού Προγράμματος μέχρι το 2034, 
είναι σχεδόν αντάξια μιας διαστημικής μεγάλης δύναμης (σε μικρότερη βέβαια 
κλίμακα).  

Αν και εκτιμήσεις υπολογίζουν ότι έχει ξεπεράσει το $1 δισ. σε κόστος, κατά 
την κρίση μας και με βάσει υπολογισμούς το κόστος πλησιάζει τα $ 2,5 δισ. Εάν 
μάλιστα υλοποιηθεί και η σχεδίασή του για την επόμενη δεκαπενταετία ως έχει 
προγραμματιστεί, θα μπορούσε να δεκαπλασιαστεί. 

Η επένδυση στο Διάστημα αποτελεί μια από πάνω προς τα κάτω (top down) κε-
ντρική πολιτική επιλογή, με στόχο την επαύξηση της ισχύος της Τουρκίας, χωρίς 
το κόστος να φαίνεται (καταρχήν) ότι έχει ιδιαίτερη σημασία. 

Η διαχρονική αυτή υψηλή στρατηγική, πέραν από το να ενισχύσει ιδιαίτερα τις 
ικανότητες της Τουρκίας στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, ασφάλειας και άμυνας, 
έχει πιθανότατα ευρύτερους στόχους. Σε πολλές περιπτώσεις ένα αξιόπιστο Πρό-
γραμμα Διαστήματος και μια αυτόνομη τεχνολογία παραγωγής και εκτόξευσης πυ-
ραύλων είναι ενδείξεις ότι το εν λόγω κράτος προσπαθεί να αποκτήσει πυρηνική 
ικανότητα (το πυρηνικό πρόγραμμα της Τουρκίας συνεχίζεται κανονικά με ρωσική 
και ιαπωνική υποστήριξη). 

Είναι ίσως νωρίς για να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα. Σε κάθε περίπτωση όμως 
εκτιμάται ότι η πρώτη προϋπόθεση, ένα αξιόπιστο και ολοκληρωμένο Πρόγραμμα 
Διαστήματος που ενισχύει σημαντικά τις τουρκικές ικανότητες, τουλάχιστον στις 
βασικές προτεραιότητές του, έχει σχεδόν επιτευχθεί. 

 
«Αξιολογώντας την Τουρκική Πολιτική  Διαστήματος»,  

Α.ΑΚ.Ε., Παρουσίαση 27-5-2020  (απόσπασμα) 
Αλέξανδρος Κολοβός,  

Ταξχος Π.Α. ε.α.,  Αν. Καθηγητής Σ.Ι.  
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ

Τον περασμένο Σεπτέμβριο συμπλη-
ρώθηκαν 2.500 χρόνια από την ημε-

ρομηνία διεξαγωγής της επικής ναυμα-
χίας της Σαλαμίνας (480 π.Χ). Η νικη-
φόρα αυτή σύγκρουση των ελληνικών 
ναυτικών δυνάμεων με τον υπέρτερο 
περσικό στόλο αποτέλεσε την αρχή του 
τέλους της δεύτερης περσικής εισβο-
λής στην Ελλάδα, τέλος που ολοκληρώ-
θηκε έναν χρόνο αργότερα (479 π.Χ.) 
με τις μάχες των Πλαταιών και της Μυ-
κάλης. 

Η Ναυμαχία 
Το 480 π.Χ., μετά την εξουδετέρωση  

και τον ηρωικό θάνατο των υπερασπι-
στών των Θερμοπυλών, ο ελληνικός  
στόλος  αποχώρησε από το Αρτεμίσιο 
ύστερα από τρεις διαδοχικές ναυμαχίες 
με τον τεράστιο περσικό στόλο, κατά 
τις οποίες,-παρά τις σημαντικές απώ-
λειές του- είχε κατορθώσει να διαφυλά-
ξει το στενό του Μαλλιακού από τους ε-
πιδρομείς. 

 Ο στρατός του Ξέρξη ακάθεκτος συ-
νέχιζε την προέλασή του και καταλάμ-
βανε την μία μετά την άλλη  τις  πόλεις-
κράτη των Ελλήνων χωρίς αντίσταση, οι 
οποίες του προσέφεραν “γη και ύδωρ” 
δηλώνοντας υποταγή. 

Οι Έλληνες συσκέπτονταν πού θα 
μπορούσαν να οργανώσουν τη γραμμή 
άμυνας για την αποτελεσματική αντιμε-
τώπιση του εισβολέα. Οι Πελοποννήσι-
οι πρότειναν να οχυρωθούν στον Ι-

σθμό, ενώ ο Αθηναίος Θεμιστοκλής, ο-
ραματιστής πολιτικός και ιδιοφυής 
στρατηγός και ναύαρχος, πρότεινε να 
αντιμετωπισθεί ο εχθρός  στη θάλασσα 
και μάλιστα στο στενό της Σαλαμίνας. 
Απέκλεισε όμως τη σύγκρουση στην α-
νοικτή θάλασσα απέναντι σε έναν υπέρ-
τερο σε αριθμό περσικό στόλο. Η πρό-
ταση του Θεμιστοκλή  δεν έγινε αρχικά 
δεκτή από τους άλλους Έλληνες συμμά-
χους, κατάφερε όμως τελικά να πείσει 
τόσο αυτούς όσο και τον Ξέρξη με ένα 
δόλιο τέχνασμα ώστε να παρασύρει τον 
περσικό στόλο στη Σαλαμίνα. Για τον 
Θεμιστοκλή  το στενό της Σαλαμίνας ή-
ταν η θαλάσσια εκδοχή των Θερμοπυ-
λών. Γι' αυτό έστειλε στο Φάληρο, όπου 
ναυλοχούσε  μεγάλο μέρος του περσι-
κού στόλου, ως μυστικό απεσταλμένο, 
τον τολμηρό και εύστροφο Έλληνα δού-
λο-παιδαγωγό των παιδιών του Σίκκινο, 
ο οποίος μετέφερε στον Ξέρξη το μήνυ-
μα ότι -δήθεν- οι Έλληνες ήταν διχα-
σμένοι, είχαν διαφωνίες και οι περισσό-
τεροι στη θέα των Περσών θα τρέπο-
νταν με τα πλοία τους  σε φυγή από το 
στενό επιστρέφοντας στις πόλεις τους. 
Έτσι θα παρεχόταν η ευκαιρία στους 
Πέρσες να αποκλείσουν το στενό και να 
κατατροπώσουν τον εχθρό τους οριστι-
κά. 

Το “δόλωμα” αυτό έπεισε τον Ξέρξη  
να κατευθύνει τον στόλο του στη Σαλα-
μίνα. 

Στο μεταξύ οι Αθηναίοι, πλην ελαχί-
στων, εγκατέλειπαν την πόλη τους και 
μεταφέρονταν απέναντι στην Τροιζήνα. 
Οι πλούσιοι Αθηναίοι και ειδικότερα  οι 
Αρεοπαγίτες-μέλη της παλιάς Βουλής 
κατέβαλαν από την προσωπική τους πε-
ριουσία τους μισθούς των φτωχών Αθη-
ναίων-Θητών που επάνδρωναν ως κω-
πηλάτες τις τριήρεις. 

Το πρωί της 24ης Σεπτεμβρίου ο περ-
σικός στόλος έπλευσε στο στενό  της 
Σαλαμίνας  και απέκλεισε και τις δύο ει-
σόδους.  

Το επόμενο πρωί ο ελληνικός στόλος 
εξαπέλυσε αιφνιδιαστική επίθεση στον 
εχθρικό στόλο, του οποίου τα πλοία συ-
γκεντρωμένα σε μεγάλο αριθμό σε μι-
κρό χώρο δεν είχαν ευχέρεια ελιγμών 
και κινήσεων. Τα ελληνικά πλοία απο-
κλείοντας τον διέκπλου και περίπλου 
των αντιπάλων κατάφεραν περηφανή 
νίκη βυθίζοντας ή αιχμαλωτίζοντας 300 
από αυτά. Και τούτο διότι τα δυσκίνητα 
λόγω της στενότητας του χώρου και του 
μεγάλου αριθμού τους περσικά πλοία 
προσπαθώντας να αποφύγουν τους εμ-
βολισμούς έπεφταν και προσέκρουαν το 
ένα στο άλλο ενώ οι Έλληνες με εξαιρε-
τικές ικανότητες και πειθαρχία τα εμβό-
λιζαν και οι επιβάτες -πεζοναύτες- τους 
σε πεζομαχίες  επί των καταστρωμάτων 
κατατρόπωναν τους αντιπάλους τους. 

Η σημασία της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας

Tου Υπνχου Λ.Σ. ε.α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Β. ΖΑΜΠΙΚΟΥ 
Τακτικού Μέλους Α.ΑΚ.Ε.
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Η ναυμαχία της Σαλαμίνας θεωρείται  
μία από τις μεγαλύτερες ναυμαχίες ό-
λων των εποχών με συνολικά 900 πλοία 
και των δύο αντιπάλων πλευρών και πε-
ρισσότερους από 180.000 άνδρες. Οι α-
πώλειες των Ελλήνων ήταν 40 πλοία. Ό-
σον αφορά στις ανθρώπινες απώλειες οι 
Πέρσες έχασαν 35.000 άνδρες που φο-
νεύθηκαν ή πνίγηκαν και οι Έλληνες 
5.000, χαρακτηρίζοντας τη σύγκρουση 
αυτή ως την αιματηρότερη ναυμαχία 
στην ιστορία. 

Ο Αμερικανός καθηγητής της Πολιτι-
κής Επιστήμης BERNARD J. DOBSKI στο 
άρθρο του με τίτλο ‘‘Ελευθερία, Βαρβα-
ρισμός και Τριήρεις” αναφέρει ότι ο Θε-
μιστοκλής, ευρισκόμενος πάνω σε μία 
τριήρη πριν τη μάχη απέναντι σε έναν 
εχθρό που επεδίωκε να τον υποδουλώ-
σει, σκεπτόταν τη δική του δόξα. Ο διο-
ρατικός  πολιτικός προέβλεψε η νίκη 
αυτή  τι θα σήμαινε για τη δόξα της Α-
θήνας και τον ίδιο καθώς και τις συνέ-
πειές της τους επόμενους αιώνες. Από 
την έκβασή της  μάχης εξαρτιόταν η ε-
λευθερία της Ελλάδος. Επίσης, επιση-
μαίνει τη δημοκρατική ψυχολογία και το 
σθένος των Αθηναίων, που επέλεξαν να 
εγκαταλείψουν, έστω και προσωρινά, 
στους Πέρσες την πόλη τους, τους ιε-
ρούς ναούς τους, τα άλση με τα ελαιό-
δενδρα, τους τάφους των ηρώων και 
των προγόνων τους. Οι Αθηναίοι κωπη-
λάτες μέσα στη ζέστη των πλοίων, ι-
δρωμένοι και σιωπηλοί, συγχρονισμένοι 
στον ήχο του αυλητή, πλούσιοι και 
φτωχοί, δυνατοί και αδύναμοι, όλοι 
στην υπηρεσία ενός γνήσιου κοινού κα-
λού, κατευθύνονταν στη μάχη. Τους εμ-
ψύχωνε και συνέδεε το πνεύμα της δη-
μοκρατικής ελευθερίας και ισότητας. 

Οι συνέπειες 
Μετά τη ναυμαχία της Σαλαμίνας, που 

διαφύλαξε την ελευθερία των Ελλήνων, 
επακολούθησε μία περίοδος άνθησης 
των τεχνών, των επιστημών, της φιλο-
σοφίας και της πολιτικής που ο κόσμος 
δεν είχε ξαναδεί και αποδείχθηκε το 
θεμέλιο του Δυτικού Πολιτισμού. Αντί-
στοιχης σημασίας γεγονός θα μπορούσε 
να εντοπισθεί στην ιταλική Αναγέννη-
ση.  

Η νίκη στη Σαλαμίνα αποδείχθηκε 
κρίσιμη για το μετασχηματισμό της Α-
θήνας τον επόμενο αιώνα τον αποκα-
λούμενο “χρυσό αιώνα του Περικλέ-
ους”. Η Αθήνα έγινε το σχολείο της Ελ-
λάδος. Η μικρή αυτή πόλη παρήγαγε 
τους θησαυρούς του Δυτικού Πολιτι-
σμού. Οι  διάκοσμοι της Ακρόπολης, τα 
φημισμένα γλυπτά του Φειδία οι τραγω-
δίες και οι κωμωδίες των θεατρικών 

συγγραφέων έθεσαν τα θεμέλια της Δυ-
τικής Τέχνης, αρχιτεκτονικής και λογο-
τεχνίας. Η Αθήνα γενόμενη πατρίδα του 
Ηροδότου και του Θουκυδίδη αποδεί-
χθηκε το λίκνο της ιστορίας. 

Οι “χρυσοί λόγοι” των πολιτικών της, 
γεμάτοι πάθος και λεκτική δεξιοτεχνία, 
δίδαξαν ρητορική στους Ρωμαίους που 
με  τη σειρά τους διαμόρφωσαν τη ρη-
τορική σημαντικών ηγετών όπως ο Ου-
ϊνστον Τσόρτσιλ και ο Τζον Φ. Κένεντι. 
Ο Σωκράτης, ο Πλάτων, ο Ξενοφών και 
ο Αριστοτέλης με τη φιλοσοφία τους ε-
πηρέασαν την πνευματική, ηθική και 
πολιτική ζωή για χιλιετίες. Παράλληλα, 
ενισχύθηκε το αθηναϊκό ναυτικό, πολε-
μικό και εμπορικό και κυριάρχησε για 
πολλά χρόνια στις θάλασσες της Μεσο-
γείου και του Ευξείνου Πόντου. Έτσι, η 
πιο φημισμένη άμεση δημοκρατία συν-
δύασε την πολιτική ελευθερία και ισό-
τητα στο εσωτερικό και τη ναυτική ηγε-
μονία στο εξωτερικό. 

Επίλογος 
Η Ναυμαχία της Σαλαμίνας υπήρξε έ-

να σημείο καμπής στην ελληνική ιστο-
ρία και την ιστορία του Δυτικού Πολιτι-
σμού. Όμως, όπως επισημαίνεται  και 
σε πρόσφατο άρθρο της εφημερίδας 
Wall Street Journal με τον τίτλο ‘‘για 
την Ελλάδα η Ναυμαχία της Σαλαμί-
νας δεν τελείωσε ποτέ”, φαίνεται ότι 
ο αγώνας της Ελλάδος για την απόκρου-
ση μιας νέας εισβολής από τους κάθε 
μορφής βαρβάρους δεν έχει τελειώσει. 
Και τούτο λόγω των πρόσφατων, συνε-
χών προκλήσεων της Τουρκίας στη Με-
σόγειο και το Αιγαίο, που σαν μια τε-
κτονική πλάκα επιδιώκει αυθαίρετα και 
παράνομα να “σπρώξει” και διευρύνει 
τα θαλάσσια σύνορά της, εις βάρος των 
ελληνικών και κυπριακών κυριαρχικών 
δικαιωμάτων στο θαλάσσιο αυτό χώρο. 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. JOHN R.HALE”Οι Άρχοντες των θαλασσών” 
2. NICHOLAS KYRIAZIS” why ancient Greece” 
3. BERNARD J.DOBSKI” Freedom, Barbarism and 

Triremes”https//lawliberty.org/freedom-barbarism-
and-triremes(29-9-20) 

4. Wall Street Journal”for Greece the Battle of Salamis 
never ended” (4-9-20)   

Απέθαντη Ελληνική ψυχή 

 

Ελληνική απέθαντη ψυχή 
γαλουχημένη  
απ’ τα σπάργανα ακόμα 
των αιώνων 
να είσαι αδούλωτη και άζευτη 
περήφανη και αβαργόμιστη* 
ριζωμένη με αγώνες και ιδανικά 
στη βραχόσπαρτη τούτη  γωνιά του Κόσμου. 
Την ακριβοπληρωμένη 
την δακρύβρεχτη την ματωβαμμένη. 
Κι αν σε λέγαν Λεωνίδα 
Κι αν σε είπαν Μαραθωνομάχο  
Κι αν σε λέγαν Κυνέγειρο 
Κι αν σε είπαν Σαλαμηνομάχο 
Κι αν σε λέγαν Κανάρη 
Κι αν σε λέγαν Καραϊσκάκη 
Κι αν σε λέγαν Μητραλέξη 
Κι αν σε λέγαν Αυξεντίου 
Κι αν σε λέγαν Κώστα Ηλιάκη 
Είσαι η ίδια ψυχή  
η υπέροχη 
η λεβέντικη 
η αδούλωτη  
η αθάνατη Ελληνική ψυχή. 

Ηλίας Γ. Σβάρνας 

 

* αβαργόμιστος = ο μη παραπονούμενος
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Το επίκαιρο αυτό βιβλίο ασχολείται με την επιρροή των εκτιμήσεων των Υπηρεσιών Πληροφο-
ριών στη λήψη αποφάσεων εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ. Εξετάζοντας τη σκοτεινή «επιχείρηση 
της κατασκοπίας», εστιάζει σε ένα θέμα που δεν έχει ακόμη μελετηθεί διεθνώς: τη συμβολή της 
πληροφόρησης που προέρχεται από δορυφόρους στη λήψη αποφάσεων. 

Μέσα από μια επίπονη και τεκμηριωμένη εργασία, αναλύεται πώς η πληροφόρηση από τις αμε-
ρικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών επηρέασε τις αποφάσεις 14 Προέδρων. Παρουσιάζονται από-
ψεις και των δύο πλευρών: και των ληπτών αποφάσεων και της αμερικανικής κοινότητας πληρο-
φοριών. Βασίζεται σε δηλώσεις και απομνημονεύματα Προέδρων, καθώς και σε αποχαρακτηρισμέ-
να απόρρητα έγγραφα που ανατρέπουν παγιωμένες πεποιθήσεις για την αλήθεια των πραγμάτων. 
Η ανάλυση συμπληρώνεται από κριτικά στοιχεία τρίτων, που πέραν της ακαδημαϊκής γνώσης, συν-
δυάζουν και τεχνική εμπειρία στο αντικείμενο. 

Περιλαμβάνει άγνωστα γεγονότα για τη χρήση των δορυφόρων που διαδραμάτισαν σημαντικό 
ρόλο στην ιστορία. Εμβαθύνει στον αδιαφανή ρόλο τους στην εξάλειψη του φόβου και των παρα-
νοήσεων στις σχέσεις ΗΠΑ-Σοβιετικής Ένωσης την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου και στην ύφεση 
που ακολούθησε, αναλύει την επιτυχία των πληροφοριών και τις εσφαλμένες προβλέψεις πολιτι-
κής στους δύο πολέμους στο Ιράκ και εξηγεί γιατί οι ΗΠΑ έχουν επιλέξει τη διπλωματική λύση 
στη Βόρεια Κορέα. 

Η «διαστημική» διάσταση της κατασκοπίας για μία περίοδο τουλάχιστον 50 ετών προκύπτει ότι 
είναι καταλυτική. Τόσο 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 μελέτη των πληροφοριών που προέρχονται από το Διάστημα. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Κ. ΚΟΛΟΒΟΥ 
«Αποφάσεις από το Διάστημα», Πληροφορίες και Δορυφορική Τεχνολογία 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΣΙΔΕΡΗΣ»

Το μικρό αλλά πυκνό σε γνώσεις και πληροφορίες “Βιβλίο των Drones” απευθύνεται σε όλους 
όσους ενδιαφέρονται να μάθουν για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τις τεχνολογίες και τις σύγ-
χρονες εφαρμογές τους. Από την αρχή πρέπει να διευκρινιστεί ότι η παρούσα ευρεία και σύγχρονη 
προσπάθεια «αποκάλυψης» των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, πραγματεύεται ένα εξαιρετικά 
πολύπλοκο και διεπιστημονικό αντικείμενο το οποίο επιπροσθέτως, έχει αρκετούς τομείς που εί-
ναι ακόμα στο στάδιο της έρευνας και της ανάπτυξης. Η «εν-εξελίξει» έρευνα, η διεπιστημονικό-
τητα και η πολυπλοκότητα των συστημάτων αυτών, τα οποία ταυτόχρονα εισβάλουν στην σύγχρο-
νη κοινωνία με ταχύτατους ρυθμούς, κέντρισε το ενδιαφέρον και αποτέλεσε το κίνητρο για τον 
συγγραφέα του βιβλίου να συγκεντρώσει και να παρουσιάσει το σχετικό υλικό. Αξιοσημείωτο είναι 
ότι είναι η πρώτη και η μοναδική μέχρι σήμερα εκδοτική πρωτοβουλία για τα μη επανδρωμένα α-
εροσκάφη στην Ελλάδα και ίσως από τις λίγες στην Ευρώπη. 

«Το Βιβλίο των Drones» περιλαμβάνει μία πληθώρα γνώσεων από ένα μεγάλο εύρος επιστημών, 
όπως η Αεροδυναμική, τα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, η Μηχανική και οι Στροβιλοκινητήρες, 
οι Επικοινωνίες και η Πληροφορική, η Τηλεπισκόπηση και η Φωτογραμμετρία αλλά και η Μετεω-
ρολογία. Παράλληλα, περιέχει σημαντικές πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με την πολιτική Αε-
ροπορία και την διαχείριση της Εναέριας Κυκλοφορίας, την ασφάλεια των πτήσεων και την επί-
δραση του ανθρώπινου παράγοντα, το θεσμικό πλαίσιο στην Ευρώπη και την Ελλάδα, αλλά και την 
ιδιωτικότητα και τα δικαιώματα του ανθρώπου. Στα ειδικά κεφάλαια της τελευταίας ενότητας, ο 

αναγνώστης μπορεί να ενημερωθεί σφαιρικά για τις εξειδικευμένες εφαρμογές των Drones, στις Ένοπλες Δυνάμεις και την Πολιτική 
Προστασία, στη Γεωργία Ακριβείας και στη Δημοσιογραφία αλλά και για τις προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την προστασία 
από την κακόβουλη χρήση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. 

«Το Βιβλίο των Drones» είναι ένα συνοπτικό, αλλά ταυτόχρονα ολοκληρωμένο σύγγραμμα για τα Συστήματα μη Επανδρωμένων Αε-
ροσκαφών, το οποίο περιέχει επιστημονικά έγκυρες γνώσεις και πληροφορίες γραμμένες με απλό και κατανοητό τρόπο, ώστε αφενός 
να είναι προσιτές στο ευρύ κοινό αλλά και αφετέρου χρήσιμες στον σπουδαστή και τον επιστήμονα. Η δομή του βιβλίου σε τρεις λο-
γικές ενότητες και 20 κεφάλαια επιτυγχάνει δομημένη και πιο αποδοτική ανάγνωση αφού επιτρέπει στον αναγνώστη είτε να αποκτήσει 
ολοκληρωμένη γνώση για τα Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (UASs – UAVs - Drones) είτε να εστιάσει αποκλειστικά στους 
τομείς ενδιαφέροντος του.  

Η επεξηγηματική, η επιστημονικά τεκμηριωμένη αλλά και γλαφυρή γλώσσα που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας σε συνδυασμό με την 
υψηλής ποιότητας έγχρωμη εκτύπωση, η οποία αναδεικνύει το πλούσιο φωτογραφικό υλικό που περιέχει, καθιστούν το βιβλίο αυτό 
διασκεδαστικό στην ανάγνωση και εύκολο στην κατανόηση.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ι. ΑΠΟΣΠΟΡΗ 
«Το Βιβλίο των Drones» 
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