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Αποτελέσματα Ποιητικού 
Διαγωνισμού Α.ΑΚ.Ε. 

σελ. 7

35ή Ετήσια Γενική 
Συνέλευση Α.ΑΚ.Ε. 

Στις 26/3/2021 και ώρα 18:00, πραγματοποιήθηκε η 35η Ετήσια Γενική 
Συνέλευση σε τηλεδιάσκεψη (εφαρμογή ΖΟΟΜ), λόγω των περιοριστικών 
μέτρων, συνεπεία της πανδημίας κορωνοϊού COVID-19. Κατ΄ αυτή ο Πρόε-
δρος του Δ.Σ. Α.ΑΚ.Ε. Απτχος (Ι) ε.α. Στυλιανός Αλεξόπουλος καλωσόρι-
σε τα παρουσιασθέντα μέλη και αναφέρθηκε στο πρόγραμμα της Γενικής 
Συνέλευσης, το οποίο περιελάμβανε τα διοικητικά και οικονομικά πεπραγ-
μένα του 2020 και πρόταση του Δ.Σ. περί αναβολής αρχαιρεσιών 2021. Στη 
συνέχεια 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., χρήσεως 2020 και τους Αντικειμενικούς Σκοπούς 2021.  

Ακολούθησε η παρουσίαση του Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων 2020 και 
του Π/Υ έτους 2021 από τον Α’ Αντιπρόεδρο-Ταμία Υπτχο (Μ) ε.α. Ευστρά-
τιο Τσαούσογλου, η ανάγνωση της Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής α-
πό τον Πρόεδρό της Απτχο (Ι) ε.α. Δημήτριο Βαξεβανάκη και η παρου-
σίαση από τον Γεν. Γραμματέα Απτχο (Ι) ε.α. Θωμά Χατζηαθανασίου των 
αποτελεσμάτων προηγηθείσας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των ενεργών με-
λών Α.ΑΚ.Ε. περί αναβολής αρχαιρεσιών 2021 και παράτασης της ενεργού 
θητείας των διοικητικών οργάνων της Δ.Σ.&Ε.Ε. Τα μέλη της Γενικής Συνέ-
λευσης ενέκριναν ΟΜΟΦΩΝΑ, τα πεπραγμένα και τον απολογισμό εσόδων-
εξόδων 2020, την αναβολή αρχαιρεσιών 2021 και παράταση της ενεργού 
θητείας των διοικητικών οργάνων Δ.Σ & Ε.Ε. μέχρι 31/12/2021 και απάλ-
λαξαν από κάθε ευθύνη το Δ.Σ. και της Ε.Ε. της Α.ΑΚ.Ε. 

Συνέχεια σελ. 2-5

«∂ºÀ°∂» √ ™À¡π¢ƒÀ∆∏™, π™√μπ√ ª∂§√™ 
∫∞π ª∂°∞™ ∂À∂ƒ°∂∆∏™ ∆∏™ ∞.∞∫.∂. π∞∫øμ√™ ∫. ∆™√À¡∏™

O Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. 
της Α.ΑΚ.Ε. εύχονται σε όλα τα μέλη 

της Ακαδημίας και τις οικογένειές τους 

∫∞§√  ¶∞™Ã∞ 
∫∞§∏  ∞¡∞™∆∞™∏

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ
► Από το Μάιο μέχρι πέρατος τ.έ. θα πραγματο-

ποιηθούν οι κάτωθι εκδηλώσεις: 
 - Επιστημονική Εσπερίδα Αεροδιαστημικού Θέ-

ματος (διαδικτυακά, εφαρμογή ΖΟΟΜ, Τετάρτη 26 
Μαΐου) 

- Ειδική Συνεδρία Ανακήρυξης νέων Μελών 
(Οκτώβριο) 

- Επετειακή Εκδήλωση για τον εορτασμό των 200 
χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 
(Οκτώβριο-Νοέμβριο) 

- 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.
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Το Δ.Σ. της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος παρουσιάζεται σή-
μερα ενώπιόν σας προκειμένου να σας εκθέσει, περιληπτικά, τα 
πεπραγμένα της Α.ΑΚ.Ε. του παρελθόντος έτους (2020), τα οποία 
θεωρεί ιστορικής σημασίας και πιστεύει, ότι συνέβαλαν στην ε-
δραίωση του μεγάλου αυτού θεσμού. Επίσης, να εκθέσει τους Α-
ντικειμενικούς Σκοπούς για το Έτος 2021, όπως αναφέρονται στην 
Εφημερίδα μας “ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΙΔΕΑ”.  

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

αναπόφευκτων ανελαστικών, προώθησε επιστολή προς τον Δήμαρ-
χο Αθηναίων προκειμένου να εξετασθεί η μείωση των δημοτικών 
τελών της ΑΑΚΕ και εξέτασε τη μείωση έως μηδενισμού του ΕΜΦΙΑ 
της ακινήτου ιδιοκτησίας της, ως μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
κοινωφελές ίδρυμα, ενώ εκκρεμεί η τελική έγκριση της Εφορίας. 

Στο πλαίσιο αύξησης των εσόδων, προέβη σε αποδοχή αξιόλο-
γης χειρονομίας σημαντικού ύψους χρηματικής δωρεάς από το Ι-
ΣΟΒΙΟ ΜΕΛΟΣ και ΜΕΓΑ ΕΥΕΡΓΕΤΗ της Α.ΑΚ.Ε., κ. ΙΑΚΩΒΟ ΤΣΟΥΝΗ, 
προς ενίσχυση του Ταμείου της Α.ΑΚ.Ε., σε ένδειξη αγάπης και για 
τη διαρκή υποστήριξη του εθνωφελούς έργου της. 

3. Πραγματοποίησε μία (1) μεγάλη εκδήλωση, την Παρα-
σκευή 6η Μαρτίου 2020, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Ιάκωβος 
Τσούνης» της Ακαδημίας την 34η Ετήσια Γενική Συνέλευσή της, 
κατά την οποία ανεγνώσθη η Έκθεση Πεπραγμένων του Δ.Σ. της 
χρήσεως 2019, παρουσιάσθηκαν ο Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων 
2019 και του Π/Υ έτους 2020, καθώς και ανεγνώσθη η Έκθεση της 
Εξελεγκτικής Επιτροπής. Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης ενέκρι-
ναν ΟΜΟΦΩΝΑ τα πεπραγμένα και τον απολογισμό εσόδων-εξόδων 
2019 και απάλλαξαν το Δ.Σ. και της Ε.Ε. της Α.ΑΚ.Ε. 

Παρά τον ετήσιο προγραμματισμό των ακόλουθων εκδηλώσεων: 
α. την 9η Οκτωβρίου 2020 (εξ αναβολής από την αρχική υλοποί-

ησή της στις 8 ΜΑΙΟΥ 2020), Ειδική Συνεδρία ανακήρυξης νέων 
Τακτικών Μελών της ΑΑΚΕ (ενώ αποφασίσθηκε η αποστολή προς 
αυτά σχετικής αποστολής ανακήρυξής τους ως Νέα Μέλη της 
Α.ΑΚ.Ε.), 

β. την 5η Νοεμβρίου 2020, Εκδήλωση της Α.ΑΚ.Ε., προς τιμήν 
της Πολεμικής Αεροπορίας και της εορτής του Προστάτη της Αρ-
χαγγέλου Μιχαήλ, 

γ. την 11η Δεκεμβρίου 2020, Ειδική Συνεδρία, Επιμνημόσυνη 
Δέηση στη μνήμη των Θανόντων Μελών της από την ίδρυσή της 
και Αγιασμός για το νέο έτος 2021, δεν κατέστη δυνατή η υλοποί-
ησή τους, λόγω εφαρμογής περιοριστικών μέτρων πολιτικής προ-
στασίας και αναστολής συναθροίσεων, συνέπεια του φαινομένου 
της πανδημίας και περιορισμού διάδοσης της νόσου Kορωνoϊού 
COVID-19. Στο ίδιο πλαίσιο, η Α.ΑΚ.Ε. λόγω καθολικού εγκλεισμού-
lockdown ανέστειλε τη λειτουργία των γραφείων της από 9 Μαρτί-
ου έως 31 Μαΐου 2020. 

4. Συνήλθε εν απαρτία σε δέκα (10) Μηνιαίες Τακτικές Συνε-
δριάσεις, οι περισσότερες εξ αυτών σε τηλεδιάσκεψη (μέσω της 
εφαρμογής Zoom), λόγω εφαρμογής μέτρων πρόληψης και περιο-
ρισμού διάδοσης της νόσου Kορωνoϊού COVID-19 (παρ. 2στ. άρθρο 
πρώτο, ΠΝΠ Α’42/25-02-2020, περιοδική απαγόρευση λειτουργίας 
φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών) και έλαβε σημα-
ντικές αποφάσεις για την περαιτέρω πορεία της Αεροπορικής Α-
καδημίας, με κυριότερες: 

α. Τη σχεδίαση Ημερίδας Αεροπορικών Επιστημών με αντικεί-
μενο το Αεροπορικό Δίκαιο και το Δίκαιο του Διαστήματος και τίτ-
λο: «Modern Airspace Operations – Νομική θεώρηση περιπτώσεων 
κυριαρχίας ελέγχου και αντιπυραυλικής άμυνας», ενώ για τον σκο-
πό της προετοιμασίας και υλοποίησής της, συγκροτήθηκε σχετική 
τετραμελής Επιτροπή Διοργάνωσης από μέλη της Α.ΑΚ.Ε. 

β. Τη συμμετοχή της Α.ΑΚ.Ε. στις εορταστικές εκδηλώσεις 
ενόψει του εορτασμού το 2021 της Επετείου των 200 ετών α-
πό την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και της Εθνικής Παλιγ-
γενεσίας, συνεργαζόμενη με την «Ελλάδα 2021», μέσω των ακό-
λουθων δράσεων: 

(1) Πανελλήνιο Ποιητικό Διαγωνισμό, αεροπορικού περιεχο-
μένου και απονομή Βραβείων, με σκοπό να αναδειχθεί το νόημα 
της Αεροπορικής Ιδέας και ο πόθος των Ελλήνων για την “πτήση” 
προς την Ελευθερία. 

(2) Έκδοση βιβλίου με θέμα «Άγνωστοι Αγωνιστές-Μάρτυρες-
Ευεργέτες του 1821» και συγγραφέα τον κ. Ηλία Γ. Σβάρνα Σμχο 
ε.α., Ποιητή, Μέλος Δ.Σ. Α.ΑΚ.Ε., στο οποίο καταγράφονται 2.021 
ονόματα αγωνιστών με σύντομα βιογραφικά στοιχεία, αναδεικνύο-
ντας την καθολική συμμετοχή των Ελλήνων στον Ιερό Αγώνα και 
τη θυσία τους για την Ελευθερία και Εθνική μας Ανεξαρτησία. 

(3) Επετειακή ομιλία, ιστορικού και αεροπορικού περιεχομένου 
με τίτλο «Η Συμμετοχή της Αεροπορίας στους Παράγοντες Ι-
σχύος των Ελληνικών ΕΔ, 1911-2021» και αντικείμενο την πα-
ρουσίαση 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 αεροπλάνου στην Ελλάδα έως σή-
μερα, αντλώντας ιστορικά διδάγματα, με σκοπό τη θετική προβολή 
τους στο μέλλον. 

(4) Δημιουργία Μεταλλικού Γλυπτού με τίτλο «Υπερηχητικό Ά-
γονων Εδαφών», μία εικαστική δημιουργία του Καθηγητή κ. Χάρη 
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 αιώ-
νων, της άγονης, ορεινής κυρίως, πατρίδας της, με τη σύγχρονη 
Ελλάδα των Υπερηχητικών Φρουρών της! Στο πλαίσιο αυτό, η 
Α.ΑΚ.Ε. προγραμματίζει εντός του 2021 τη διοργάνωση Επετειακής 
Εκδήλωσης για την παρουσίαση των τεσσάρων αυτών δράσεων. 

γ. Την έγκριση της διαδικασίας Ανακήρυξης - Κριτηρίων Υ-
ποψηφίων Νέων Μελών της Α.ΑΚ.Ε., από προσωπικότητες που 
είχαν ή έχουν σχέση και διακρίθηκαν στον εν γένει Αεροπορικό χώ-
ρο της Πολεμικής και Πολιτικής Αεροπορίας και Αεραθλητισμού, ως 
και λοιπές προσωπικότητες, δυναμένων να συμβάλλουν στην επί-
τευξη του σκοπού της (άρθρα 2 & 3 Καταστατικού Α.ΑΚ.Ε.), με έ-
ναρξη ισχύος της από το τρέχον έτος, 2021. 

δ. Την Ενεργοποίηση και στελέχωση της Επιστημονικής και 
Οργανωτικής Επιτροπής «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» του Τομέα Μελετών, α-
ποτελούμενη από πέντε (5) κύρια και δύο (2) αναπληρωματι-
κά μέλη. 

ε. Τον καθορισμό Βραβείου «Ιάκωβου Τσούνη» για πράξεις 
εθνικής προσφοράς, με επίδοση επιστολής στον κ. Ιάκωβο Τσού-
νη ευχαριστιών μας για τη διαχρονική προσφορά του στην Α.ΑΚ.Ε. 
και ενημέρωσής του για την απόφαση του Δ.Σ. Α.ΑΚ.Ε. να θεσπίσει 
Βραβείο «Ιάκωβος Τσούνης» σε αναγνώριση της αφοσιωμένης και 
διαχρονικής στήριξής του στην Ακαδημία. 

στ. Την υλοποίηση πρωτοβουλίας οικονομικής συνδρομής 
(500€) του Δ’ Σώματος Στρατού στη Θράκη για την ενίσχυση 
του Φράκτη στον Έβρο. 

ζ. Την αποστολή, την 11η Απριλίου 2020, επιστολής αρμο-
δίως, σχετικής με νομοθετική πρωτοβουλία δημιουργίας Εθνι-
κής Στρατιωτικής Αρχής Αξιοπλοΐας (Military Airworthiness Au-
thority), εναρμόνισής της με το Κανονιστικό Πλαίσιο Στρατιωτικής 
Αξιοπλοΐας της ΕΕ (EDA-European Defence Agency) και του ΝΑΤΟ 
(AwWG-Airworthiness Working Group) για τις Ε.Δ. και την Αμυντι-
κή Βιομηχανία, προτείνοντας την υπαγωγή, οργάνωση και λειτουρ-
γία της υπό τον ΥΕΘΑ. 

Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. της Α.ΑΚ.Ε. 
προς την 35η Γενική Συνέλευση της 26ης Φεβρουαρίου 2021
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η. Την αποστολή, την 30η Απριλίου 2020, επιστολής προς τα 
αρμόδια Υπουργεία και τον Πρωθυπουργό, με σκοπό τη στήρι-
ξη του έργου της ΕΑΒ και της συνδρομής της στην άμυνα, ως 
μέλος της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας (ΕΑΒΙ) της χώρας, βα-
σικού πυλώνα της εθνικής ισχύος της, για την απρόσκοπτη, ομαλή 
λειτουργία της Εταιρείας και αποκατάσταση δικαίων των εργαζομέ-
νων σε αυτήν, προς υλοποίηση των συμβατικών της υποχρεώσεων 
και έγκαιρης απόδοσης των πολύ σημαντικών Προγραμμάτων στους 
πελάτες της, με πρώτη προτεραιότητα την Πολεμική μας Αερο-
πορία, η οποία αποτελεί μία εκ των ων ουκ άνευ ανελαστικών υ-
ποχρεώσεων της Πολιτείας και του Μετόχου στον οποίο υπάγεται, 
ώστε να διατηρείται εις τον ύψιστο βαθμό η επιχειρησιακή ετοιμό-
τητα των Πτητικών Μαχητικών μας Μέσων.  

θ. Την αποστολή, την 20η Ιουλίου 2020, ψηφίσματος με θέ-
μα: «Καταγγελία των τουρκικών προκλήσεων στην Ανατολική 
Μεσόγειο», με αφορμή την ανακήρυξη της Αγίας Σοφίας στην 
Κωνσταντινούπολη σε μουσουλμανικό τέμενος, κατόπιν απόφασης 
του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν. 

ι. Την αποδοχή Μελών (νυν και πρώην) του ΔΣ της Α.ΑΚ.Ε. 
και των μελών των οικογενειών 
τους, ως Δικαιούχους Υγειονομικής 
Περίθαλψης στο 251ΓΝΑ. 

ια. Τη δημιουργία λογαριασμού Al-
pha Web Banking στην Alpha Τράπε-
ζα προς κάλυψη εξ αποστάσεως των 
οικονομικών πράξεων της Ακαδημίας. 

ιβ. Την αναβάθμιση, βελτίωση και 
λειτουργία της ιστοσελίδας της 
Α.ΑΚ.Ε. 

5. Συνεργάστηκε εποικοδομητικά με 
διάφορους φορείς, όπως το ΓΕΑ, το ΓΕ-
ΕΘΑ, την ΕΑΑΑ κ.λ.π. Μερίμνησε για τη 
συμμετοχή της Ακαδημίας με καταχώ-
ρησή της στο Ημερολόγιο 2019 του 
ΓΕΑ. Παρατίθενται παρακάτω συγκε-
κριμένες δράσεις: 

α. Την 23η Οκτωβρίου 2020, αντι-
προσωπεία Μελών του ΔΣ της Α.ΑΚ.Ε., 
επισκέφθηκε στο γραφείο του τον Ε-
θνικό Αγωνιστή, Νεότερο Βετεράνο 
του Β’ΠΠ με διεθνή αναγνώριση, Υπο-
στράτηγο επί τιμή κ. Ιάκωβο Τσούνη, 
με αφορμή και την ονομαστική Εορτή 
του Ισόβιου Μέλους και Μέγα Ευεργέ-
τη της και επέδωσε επίσημη επιστολή 
απόφασης του Δ.Σ. Α.ΑΚ.Ε. για τη θέ-
σπιση Βραβείου “ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΣΟΥΝΗ”. 

β. Την 24η Νοεμβρίου 2020, αντι-
προσωπεία Μελών του ΔΣ της Α.ΑΚ.Ε., 
με επικεφαλής τον Πρόεδρο Απτχο (Ι) 
ε.α. Στυλιανό Αλεξόπουλο, επισκέ-
φθηκε στα γραφεία του Ομίλου Εται-
ρειών «ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ», τον Πρόεδρό 
της Δρ. Πρόδρομο Εμφιετζόγλου, κα-
τόπιν σχετικής αίτησης, με σκοπό την 
επίδοση επισήμως επιστολής ανακή-
ρυξής του ως Επιτίμου Μέλους της 
Α.ΑΚ.Ε. για το εθνικό και κοινωφελές 
έργο του. 

γ. Την 3η Δεκεμβρίου 2020, το Προ-
εδρείο (Πρόεδρος, Γεν. Γραμματέας 
και Κοσμήτορας) της Α.ΑΚ.Ε. πραγμα-
τοποίησε συνάντηση με τον Γενικό Δι-
ευθυντή της «Ελλάδα 2021» στο γρα-
φείο του τελευταίου στις 3.12.20, ό-
που αναλύθηκαν οι προτεινόμενες 
δράσεις από πλευράς της Ακαδημίας, 
χωρίς επιβάρυνση της επιτροπής, προ-

κειμένου να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα της επιτροπής. 
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 
σχετικών δαπανών, υλοποιείται από το 2018 η απόφαση του Δ.Σ. 
όσον αφορά στην αναστολή της έντυπης έκδοσής της και κοινοποι-
είται πλέον μόνο ηλεκτρονικά, προς τα Μέλη μας που έχουν ανά-
λογη διεύθυνση-email και στην Π.Α. Παράλληλα, η ηλεκτρονική 
μορφή της Εφημερίδας μας αναρτάται μόνιμα στην ιστοσελίδα της 
Α.ΑΚ.Ε. 

7. Από διακεκριμένα Μέλη της Α.ΑΚ.Ε δημοσιεύτηκαν άρθρα 
στην εφημερίδα ‘‘ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΙΔΕΑ’’. Πιο συγκεκριμένα δημοσιεύ-
θηκαν τα παρακάτω θέματα: 

α. «Κλιμάκωση Τουρκικών Προκλήσεων σε Θράκη – Αιγαίο – Αν. 
Μεσόγειο - Η Επιτομή της Coercive Diplomacy και όχι της ‘’Good 
Diplomacy’’. Τι διδάσκουν;», από τον Αντιπτέραρχο (Ι) εα κ. Στυ-
λιανό Αλεξόπουλο, Πρόεδρο ΔΣ Α.ΑΚ.Ε. 

β. «Ερήμωση υπαίθρου. Πατριωτική ανάγκη πλέον η λύση του 
δημογραφικού», από τον Υπτχο (Ε) εα κ. Παναγιώτη Παπαδάκη, Ε-

Κατά την 35η Τακτική Γενική Συνέλευση (26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019) σε τηλεδιάσκεψη (κατά 
το άρθρο 27, ν.4753/18-11-2020) της ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Α.ΑΚ.Ε.) που 
αποτελεί το Ανώτατο Επιστημονικό και Αεροπορικό – Αεροδιαστημικό Θεσμό της Ελλάδος 
(Ν.Π.Ι.Δ., Κοινωφελούς – Εθνωφελούς Χαρακτήρα, μη κερδοσκοπικού), Εθνικού και μόνο 
Σκοπού, επειδή η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και της Εξελεγκτικής Επιτρο-
πής (Ε.Ε.) λήγει στις 1/3/2021, ενόσω ισχύουν τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας 
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ειδικότερα δε τα 
μέτρα αναστολής των συναθροίσεων ατόμων (ΦΕΚ 648/Β/20-2-2021, ΚΥΑ αριθμ. 
Δ1α/Γ.Π.οικ. 10969) και δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή Αρχαιρεσιών με φυσική παρουσία-
μυστική ψηφοφορία των μελών, ΑΠΟΦΑΣΙΣTHKE να ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ η ΕΝΕΡΓΟΣ ΘΗΤΕΙΑ των υ-
πόψη διοικητικών οργάνων Δ.Σ. και Ε.Ε., μέχρι και το τέλος τρέχοντος έτους, η συγκρότηση 
των οποίων, με εκπρόσωπο του Γ.Ε.Α. τον Υποπτέραρχο (Ι) κ. Κυριάκο ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ, 
διατηρείται ως εξής:

Α’ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α.ΑΚ.Ε. (Δ.Σ.) 
 

  Πρόεδρος                 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ      Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. 
  Α’ Αντιπρόεδρος & 
  Ταμίας                      ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ      Υποπτέραρχος (Μ) ε.α. 
  Β’ Αντιπρόεδρος        ΣΚΛΗΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ            Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. 
  Γενικός Γραμματεύς    ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΩΜΑΣ       Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α., Επίτ. Δ/ΔΑΕ 
  Κοσμήτωρ                 ΤΕΝΕΚΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ      τ. Γενικός Διευθυντής ΥΠΕΘΑ 
  Ειδικός Γραμματεύς    ΣΑΡΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ                   Αντιναύαρχος (Ι) Λ.Σ. ε.α., 
                                                                          Επίτ. Γεν. Επιθ. Λ.Σ. 
  Έφορος Σύμβουλος     ΣΒΑΡΝΑΣ ΗΛΙΑΣ                    Σμήναρχος (ΤΥΕ) 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.  
  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. 
 
 

Β’ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α.ΑΚ.Ε. (Ε.Ε.) 
 
  Πρόεδρος                 ΒΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     Υποπτέραρχος (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. 
 
                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
   ΑΠΤΧΟΣ (Ι) ε.α. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ                ΑΠΤΧΟΣ (Ι) ε.α. ΘΩΜΑΣ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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πίτιμο Α’ Αντιπρόεδρο Α.ΑΚ.Ε. και Πρόεδρο Συνδέσμου Αποστρά-
των ΕΔ και ΣΑ Ν. Φωκίδος. 

γ. «Δημοσκοπήσεις», από τον Υπτχο (Ε) εα κ. Παναγιώτη Παπα-
δάκη, Επίτιμο Α’ Αντιπρόεδρο Α.ΑΚ.Ε. και Πρόεδρο Συνδέσμου Α-
ποστράτων ΕΔ και ΣΑ Ν. Φωκίδος. 

δ. «2004: Το έτος που ο Γεωστρατηγικός Ανταγωνισμός επανα-
τοποθετήθηκε στο Διάστημα», από τον Ταξίαρχο ΠΑ εα, Αναπλη-
ρωτή Καθηγητή Σχολής Ικάρων, κ. Αλέξανδρο Κολοβό, Μέλους ΔΣ 
Α.ΑΚ.Ε. 

ε. «Τουρκική στρατηγική Διαστημικού Προγράμματος», από τον 
Ταξίαρχο ΠΑ εα, Αναπληρωτή Καθηγητή Σχολής Ικάρων, κ. Αλέξαν-
δρο Κολοβό, Μέλους ΔΣ Α.ΑΚ.Ε. 

στ. «Η σημασία της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας», από τον Υποναύ-
αρχο Λ.Σ. εα Δημήτριο Ζαμπίκο, Τακτικό Μέλος Α.ΑΚ.Ε. 

ζ. «Απέθαντη Ελληνική ψυχή» (ποίημα), από τον Σμχο ε.α., Ποι-
ητή, κ. Ηλία Γ. Σβάρνα, Έφορος, Μέλος Δ.Σ. Α.ΑΚ.Ε. 

8. Εξέδωσε βιβλίο με θέμα «Άγνωστοι Αγωνιστές κατά τον 
Απελευθερωτικό Αγώνα της Εθνικής Παλιγγενεσίας του 1821» 

με συγγραφέα του τον κ. Ηλία Γ. Σβάρνα Σμχο ε.α., Ποιητή, Μέλος 
Δ.Σ. Α.ΑΚ.Ε. 

9. Εμπλούτισε τη βιβλιοθήκη της με αξιόλογα βιβλία, πολλά 
των οποίων είναι προσφορές από τα Μέλη μας. Μεταξύ αυτών οι 
εξαίρετες εκδόσεις βιβλίων: 

α. του Ταξχου (ΜΤ) ΠΑ εα, Αναπληρωτή Καθηγητή Διαστημικής 
Τεχνολογίας στη Σχολή Ικάρων και μέλους του ΔΣ ΑΑΚΕ, Αλέξαν-
δρου Κολοβού με θέμα: «Αποφάσεις από το Διάστημα» Πληροφο-
ρίες και Δορυφορική Τεχνολογία, το οποίο πραγματεύεται την ε-
πιρροή των εκτιμήσεων των Υπηρεσιών Πληροφοριών στη λήψη α-
ποφάσεων εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ. 

β. του Σμχου (Ι) Παναγιώτη Αποσπόρη και μέλους της ΑΑΚΕ με 
θέμα: «Το Βιβλίο των Drones», με πληθώρα γνώσεων και πληρο-
φοριών για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τις τεχνολογίες και τις 
σύγχρονες εφαρμογές τους. 

10. Αρχειοθέτησε όλη την αλληλογραφία της Α.ΑΚ.Ε. 
11. Ο πίνακας Ευεργετών-Δωρητών παρέμεινε με 3 Μεγάλους 

Ευεργέτες, 2 Ευεργέτες και 97 Δωρητές. 

ΕΚΘΕΣΗ 
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Α.ΑΚ.Ε. 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
35η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Α.ΑΚ.Ε. 

ΤΗΣ 26ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 
 
Οι υπογεγραμμένοι: 
α. ΒΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Υποπτέραρχος (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 2020, προέβημεν, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού στον λεπτομερή έλεγχο των 
δικαιολογητικών εισπράξεων-πληρωμών της Α.ΑΚ.Ε. από 1/1-31/12/2020, ήτοι της οικονομικής χρήσεως 2020. 

Εκ του γενομένου Ελέγχου προέκυψαν τα ακόλουθα: 
1. (1) Τα έσοδα έτους 2020 ανήλθαν εις το ποσόν Ευρώ                             44.680,82 
και προήλθαν από διάφορες πηγές, (εισφορές μελών, τόκους κ.λ.π.) 
(2) Τα έξοδα έτους 2020 ανήλθαν εις το ποσόν Ευρώ                                  8.629,20 
(Λειτουργικά - Εφημερίδα - Πολιτιστικές Εκδηλώσεις) 
(3) Προκύπτουσα Αρνητική διαφορά έτους 2020 Ευρώ                               36.051,62 
(4) Νέο Χρηματικό Υπόλοιπο 2020                36.051,62+33.144,11 = 69.195,73 Ευρώ 
2. Η ανωτέρω Θετική διαφορά (Πιστωτικό Υπόλοιπο) μετεφέρθη εις το Κεφάλαιο που ανήλθε συνολικά εις 122.191,56 

Ευρώ, (Ακίνητα εις τιμή κτήσεως 52.995,83, κυκλοφορούν 67.470,17 και διαθέσιμα Ευρώ 1.725,56). 
3. Εκ του κυκλοφορούντος και διαθεσίμου της Α.ΑΚ.Ε. εκ (69.195,73) Ευρώ, το ποσόν των (67.470,17) Ευρώ έχει κα-

τατεθεί εις την Τράπεζα ALPHA σε Τραπεζικό Λογαριασμό Ταμιευτηρίου και (1.725,56) Ευρώ είναι μετρητά χρήματα του Τα-
μείου 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 2020 και των Απαλλαγών του Δ.Σ. της Α.ΑΚ.Ε. από κάθε ευθύνη. 

 

Αθήνα 26 Φεβρουαρίου 2021 
 

Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ  
                ΒΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                        ΠΕΤΡΑΔΕΛΛΗ ΡΟΔΑΝΘΗ                  ΔΡΑΓΓΑΝΑ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 
                          Υπτχος (Ι) ε.α                                            Δικηγόρος                                                    Δικηγόρος
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12. 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 τον μεγάλο ευ-
εργέτη κ. Ιάκωβο Τσούνη. 

Σε ό,τι αφορά στους Αντικειμενικούς Σκοπούς για 
το 2021: 

1. Έχουν προγραμματιστεί τα εξής, η υλοποίηση των οποίων τί-
θεται στο πλαίσιο εφαρμογής περιοριστικών μέτρων πολιτικής πε-
ριορισμού διάδοσης της νόσου Kορωνoϊού COVID-19: 

α. Η σημερινή Ετήσια Γενική Συνέλευση των Τακτικών Μελών, 
για την ενημέρωση των Μελών επί των Πεπραγμένων και Οικονο-
μικό Απολογισμό του 2020, τον Προϋπολογισμό του 2021, την έ-
γκρισή τους και απαλλαγή του Δ.Σ. και της Ε.Ε. από κάθε ευθύνη. 

Την παράταση της θητείας ΔΣ και ΕΕ και αναβολή των Αρχαιρε-
σιών για την εκλογή του ημίσεως των Μελών Δ.Σ. και της Ε.Ε., με 
εκτιμώμενο χρόνο διεξαγωγής τους τον μήνα Σεπτέμβριο τ.ε. 

β. Επετειακή Εκδήλωση για τον εορτασμό των 200 χρόνων από 
την Ελληνική Επανάσταση του 1821 (Μάρτιο). 

γ. Ειδικές Συνεδρίες Ανακήρυξης νέων Μελών (Μάιο και Οκτώ-
βριο). 

δ. Επιστημονική Εσπερίδα Αεροδιαστημικού Θέματος (Μάιο ή Ι-
ούνιο). 

ε. Ετήσια Εκδήλωση προς Τιμήν της Πολεμικής Αεροπορίας και 
του Προστάτη της Αρχαγγέλου Μιχαήλ (Νοέμβριο). 

στ. Ειδική Συνεδρία, Επιμνημόσυνη Δέηση και Αγιασμός (Δεκέμ-
βριο). 

ζ. Δραστηριοποίηση της Μόνιμης Επιστημονικής & Οργανωτικής 

Επιτροπής «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» του Τομέα Μελετών. 
η. Έκδοση της εφημερίδας μας ‘‘ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΙΔΕΑ’’ και δημοσί-

ευση άρθρων, πρακτικών, μελετών επί των θεμάτων ενασχόλησης 
και δράσεων της Ακαδημίας.  

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 σχετική ανακοίνωση. 

2. Επιπλέον θα εξετασθούν και προγραμματιστούν τα ακόλουθα: 
α. Η πραγματοποίηση ομιλιών και συμμετοχή των μελών στα κοι-

νά και τις δράσεις της Ακαδημίας. 
β. Η επικαιροποίηση των μελών και βελτίωση-τροποποίηση του 

Κανονισμού της Α.ΑΚ.Ε. και 
γ. Η ένταξη της Ακαδημίας στη Wikipedia. 
Ο Ταμίας της Α.ΑΚ.Ε. κ. Ευστράτιος Τσαούσογλου θα αναφερθεί 

αναλυτικά στον Απολογισμό Εσόδων-Εξόδων 2020 και στον Προϋ-
πολογισμό έτους 2021. 

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.  
 
★ Ευχαριστούμε θερμά όλα τα εκλεκτά Mέλη της Α.ΑΚ.Ε. 

για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση και ηλεκτρονική 
ψηφοφορία και την εμπιστοσύνη τους προς το Δ.Σ. και την Ε.Ε. 
Α.ΑΚ.Ε.

18:00 EΝΑΡΞΗ - Χαιρετισμός Προέδρου ΑΑΚΕ & Επισήμων κα-
λεσμένων. 

18:20 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ‘’ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ: Η αερο-
διαστημική τεχνολογία σήμερα στην υπηρεσία του Έθνους Δρ 
Γεώργιος Γερούλης.  

18:45 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Η αεροδιαστημική τε-
χνολογία σήμερα στην Ελλάδα υπό το πρίσμα της παρεχόμε-
νης εκπαίδευσης Δρ Κωνσταντίνος Καρτάλης Καθηγητής στο 
Τμήμα Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου 
Αθηνών.  

19:00 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ «Ασφάλεια από το Διάστη-
μα και Ασφάλεια στο Διάστημα»’’ Δρ Αλ. Κολοβός, Αναπληρω-
τής καθηγητής Διαστημικής Τεχνολογίας Σ.Ι. 

19:20 ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ‘’Νομικές πτυχές της χρήσης α-
ντί-δορυφορικών όπλων (ASAT Weapons).’’ Δρ. Γ. Κυριακό-
πουλος Επίκουρος καθηγητής Διεθνούς Δικαίου Νομικής Σχολής 
Πανεπιστημίου Αθηνών. 

19:40 Ερωτήσεις – Συζήτηση 
Συντονιστής: Δρ Γεώργιος Γερούλης, Απτχος (Ι) ε.α., Μέλος 

Δ.Σ. Α.ΑΚ.Ε.  
★ ★ 

Σκοπός η ανάδειξη της συμβολής της διαστημικής τεχνολο-
γίας και της ανάγκης ελέγχου και εκμετάλλευσης του διαστήμα-
τος, στο πλαίσιο εξασφάλισης της εθνικής κυριαρχίας και αποτε-
λεσματικής υποστήριξης των σύγχρονων εθνικών στρατιωτικών 
και πολιτικών διαστημικών εφαρμογών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 
Τετάρτη 26 Μαΐου 2021  - Εφαρμογή ZOOM



Τις μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 10 Απριλίου 
2021 “έφυγε” πλήρης ημερών, εν ειρήνη, ο Νε-
ώτερος Βετεράνος του Δευτέρου Αντιναζιστικού 

και Αντιφασιστικού Πολέμου, με διεθνή αναγνώριση, 
Υποστράτηγος επί τιμή Ιάκωβος Κ. Τσούνης, ο Με-
γάλος Αγωνιστής, Ευπατρίδης και Εθνικός Ευεργέτης, 
με έντονη αγάπη προς τον Άνθρωπο και την Πατρίδα. 

Η εξόδιος ακολουθία τελέσθηκε στο Κοιμητήριο 
Παπάγου, Δευτέρα 12 Απριλίου, 13:30.  

Ο Ιάκωβος Κ. Τσούνης υπήρξε Συνιδρυτής της Α-
εροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος (Α.ΑΚ.Ε.) με τον α-
είμνηστο Πρόεδρο Βασίλειο Κοντογεώργο, Ισόβιο 
Μέλος και Μέγας Ευεργέτης της από το 1993, έχο-
ντας αναλάβει, σιωπηρώς και αθορύβως, τα οικονο-
μικά μεγέθη λειτουργίας της. Τη συμβολή του αυτή 
στην εδραίωση της Αεροπορικής Ακαδημίας, την ά-
δολη και ανιδιοτελή οικονομική αλλά και πνευματι-
κή προσφορά του, συνέχισε αδιαλείπτως από τότε 
μέχρι την απώλειά του, προς ενίσχυση του Εθνικού 
Σκοπού της. 

Έχει τιμήσει την Αεροπορική Ακαδημία με την πα-
ρουσία του και ομιλίες του σε πολλές εκδηλώσεις 
της. Έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρων και ειδικές α-

φιερώσεις στην Εφημερίδα «Αεροπορική Ιδέα». Συ-
γκινούσε πάντα η αλήθεια του λόγου του για τις πα-
νανθρώπινες αξίες, για τους αγώνες του Έθνους των 
Ελλήνων, τη θυσία και αγάπη για την Πατρίδα. Καθο-
δηγούσαν οι παραινέσεις του για την ανάγκη διαχρο-
νικά ενότητας του λαού, έχοντας αναλώσει γι' αυτό 
τη ζωή του και την αποφυγή της διχόνοιας που οδη-
γεί σε ήττες.  

Ο Ιάκωβος Τσούνης, ιεραρχώντας αξίες, ιδανικά, 
πεποιθήσεις και στόχους έχει πει: «...κέντρο είναι ο 
Άνθρωπος, μέτρο είναι ο Έλληνας, κορυφή του το 
Έθνος, ψυχή του η Ορθοδοξία, αποστολή του η Υ-
πηρεσία, αγώνας του η Ελευθερία, έλεγχός του η 
Υπευθυνότητα και μόνιμο όνειρό του το Τέλειο». 

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε θλίψη και 
συγκίνηση στα Μέλη του Δ.Σ. και σε όλα τα Μέλη της 
Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος.  

Θα τιμούμε πάντοτε το Ισόβιο Μέλος της και Μέγα 
Ευεργέτη της ΙΑΚΩΒΟ Κ. ΤΣΟΥΝΗ και θα τον θυμόμα-
στε για το Ήθος του, τον Πατριωτισμό του και την 
προσφορά του στο Έθνος και τις Ένοπλες Δυνάμεις 
που τόσο αγάπησε. Ήταν τιμή και ευλογία η παρουσία 
του, η πίστη και υποστήριξή του στο σκοπό της 

Α.ΑΚ.Ε. Η απώλειά του 
θα είναι δυσαναπλήρω-
τη. Ο Θεός να αναπαύσει 
την ψυχή του και οι Άγ-
γελοι να τον συνοδεύ-
ουν πάντα. 

Η Αεροπορική Ακα-
δημία Ελλάδος εκφρά-
ζει τα ειλικρινή και 
θερμά της συλλυπητή-
ρια στη σύζυγο, τα 
παιδιά του, και τους 
λοιπούς συγγενείς του.  

Καλό του ταξίδι στην 
αιωνιότητα. Ας είναι ε-
λαφρύ το χώμα της Ατ-
τικής γης που σε λίγο 
θα τον δεχθεί.  

Τα Μέλη του Δ.Σ. της Α.ΑΚ.Ε.
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(5.6.1992) Ειδική Συνεδρία. Ο κ. Ιάκωβος Τσούνης, εφοπλιστής, ανακηρύσσεται 
Μέλος της Α.ΑΚ.Ε.

Ο Ιάκωβος Κ. Τσούνης υπήρξε συνιδρυτής της Αερο-
πορικής Ακαδημίας Ελλάδος (Α.ΑΚ.Ε.), μετά του α-
ειμνήστου Προέδρου της Βασιλείου Κοντογεώρ-

γου, έχοντας αναλάβει, σιωπηρώς και αθορύβως, τα οικο-
νομικά μεγέθη λειτουργίας της. Τη συμβολή του αυτή στην 
ίδρυση και εδραίωση της Αεροπορικής Ακαδημίας και την 
άδολη και ανιδιοτελή οικονομική αλλά και πνευματική 
προσφορά του, συνέχισε από τότε αδιαλείπτως μέχρι το 
θάνατό του προς ενίσχυση του Εθνικού Σκοπού της. 

Την 5η Ιουνίου 1992, η Α.ΑΚ.Ε. ανακηρύσσει τον ΙΑΚΩ-
ΒΟ Κ. ΤΣΟΥΝΗ, ΜΕΛΟΣ της σε Ειδική Συνεδρία, στη μεγάλη 
αίθουσα συνεδριάσεων της Αεροπορικής Ακαδημίας. 

Την 24η Σεπτεμβρίου 1993, η Α.ΑΚ.Ε. ανακηρύσσει επι-
σήμως ΙΣΟΒΙΟ ΜΕΛΟΣ και ΜΕΓΑ ΕΥΕΡΓΕΤΗ της τον ΙΑΚΩΒΟ 
Κ. ΤΣΟΥΝΗ «δια την ανεκτίμητη συνεισφορά του προς ενί-
σχυσιν του Εθνικού Σκοπού της», σε Ειδική Συνεδρία κατά 
την οποία ο Πρόεδρος της Ακαδημίας αναφέρθηκε στο 
βιογραφικό σημείωμα του τιμώμενου, αποκαλώντας τον Α-
φοσιωμένο Φίλο και Ευεργέτη της Πολεμικής Αεροπορίας. 

Την 8η Νοεμβρίου 1995 κατά την ετήσια δεξίωση της 
Α.ΑΚ.Ε. στη Λ.Α.Α.Ε.Δ, προς τιμήν των Ενόπλων Δυνάμεων 
και της Πολεμικής Αεροπορίας, η Αεροπορική Ακαδημία α-
πονέμει στον ΙΑΚΩΒΟ Κ. ΤΣΟΥΝΗ το Α’ ΒΡΑΒΕΙΟ διότι «ευ-
εργέτησε, μεγάλως και αδόλως, Θεία εμπνεύσει και προ-
τροπή, οικεία βουλήσει, μοίρα αγαθή, πέραν της Ορθοδό-
ξου ημών Εκκλησίας και πασχουσών οικογενειών, τας Ιε-
ράς Ενόπλους Δυνάμεις μας, προεξεχούσης της Πολεμικής 
μας Αεροπορίας και της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος, 
καταστάς, ούτω, Μέγας Ευεργέτης, Μέγας Πατριώτης, Ά-
ξιος συνεχιστής των μεγάλων μας Ευεργετών».  

Την 25η Νοεμβρίου 1996, παρουσία του Προέδρου της 
Δημοκρατίας, επεδόθη στον Ιάκωβο Τσούνη, τον Εθνικό 
Αγωνιστή και Μεγάλο Ευεργέτη, Δίπλωμα Τιμής, από τον 
πρόεδρο Ακαδημίας Αθηνών κ. Ιωάννη Πεσματζόγλου, για 
τις συνεχείς ηθικές και υλικές προσφορές του στο Έθνος 
και το Πολεμικό Μουσείο της Ελλάδος.  

Την 28η Οκτωβρίου 1998 στη μεγάλη αίθουσα τελετών 
ΛΑΕΔ, ενώπιον διακεκριμένων παραγόντων της Πολιτείας, 
των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων προσωπικοτήτων και ε-
ντός πανηγυρικής ατμόσφαιρας του πολυπληθέστερου α-
κροατηρίου, απενεμήθη Τιμητική Διάκριση στον ΙΑΚΩΒΟ 
Κ. ΤΣΟΥΝΗ «δια την συμμετοχήν του εις τον Ελληνοϊταλι-
κόν Πόλεμον εις ηλικίαν 16 ετών και δια την έως σήμερα, 
βαρυσήμαντον προσφοράν του στο Έθνος, την Εκκλησία 
και τον Άνθρωπον, σιωπηρώς και αθορύβως».  

Την 6η Νοεμβρίου 2009 κατά την ετήσια δεξίωση της 
Α.ΑΚ.Ε. στη Λ.Α.Ε.Δ, προς τιμήν των Ενόπλων Δυνάμεων 
και της Πολεμικής Αεροπορίας, η Αεροπορική Ακαδημία 
βραβεύει τον ΙΑΚΩΒΟ Κ. ΤΣΟΥΝΗ για τη διαχρονική, σιω-
πηρώς και αθορύβως, προσφορά του στον Άνθρωπο και 
την Πατρίδα του. 

Το 2011, η αίθουσα συνεδριάσεων Α.ΑΚ.Ε., κατόπιν α-
ποφάσεως του Δ.Σ., ονομάστηκε σε Αίθουσα ΙΑΚΩΒΟΥ Κ. 
ΤΣΟΥΝΗ, σε αναγνώριση και ένδειξη τιμής για τη μεγάλη 
προσφορά του Μεγάλου Ευεργέτη της Α.ΑΚ.Ε.  

Την 23η Οκτωβρίου 2020, αντιπροσωπεία Μελών του 
Δ.Σ. της Α.ΑΚ.Ε. επισκέφθηκε στο γραφείο του τον Εθνικό 
Αγωνιστή, Νεώτερο Βετεράνο του Δευτέρου Παγκοσμίου 
Πολέμου με διεθνή αναγνώριση, Υποστράτηγο επί τιμή κ. 

ΙΑΚΩΒΟΣ Κ. ΤΣΟΥΝΗΣ  
Ισόβιο Μέλος και Μέγας Ευεργέτης της Α.ΑΚ.Ε.

(24.9.1993) Ειδική Συνεδρία. Ο κ. Ιάκωβος Τσούνης, εφοπλιστής, Μεγάλος 
Ευεργέτης, Μόνιμο Μέλος

(8-11-1995, ΛΑΕΔ) Ετήσια δεξίωση της Α.ΑΚ.Ε. προς τιμήν των Ε.Δ.
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(7-11-2006) Εκδήλωση τιμής προς την Π.Α. στη Λ.Α.Ε.Δ. από την Α.ΑΚ.Ε.

Ιάκωβο Τσούνη, με αφορμή και την ονομαστική Εορτή του 
Ισόβιου Μέλους και Μέγα Ευεργέτη της και επέδωσε επί-
σημη επιστολή απόφασης του Δ.Σ. Α.ΑΚ.Ε. για τη θέσπιση 
Βραβείου “ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΣΟΥΝΗ”, εθνωφελούς προσφοράς. 

Ο Ιάκωβος Τσούνης, έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρων 
και ειδικές αφιερώσεις στην εφημερίδα «Αεροπορική Ι-
δέα» της Α.ΑΚ.Ε., έχει παρουσιάσει ομιλίες και έχει τιμή-
σει την Αεροπορική Ακαδημία με την παρουσία του σε 
πολλές εκδηλώσεις της. Συγκινούσε πάντα η αλήθεια του 
λόγου του για τις πανανθρώπινες αξίες, για τους αγώνες 
του Έθνους των Ελλήνων, τη θυσία και αγάπη για την Πα-
τρίδα. Καθοδηγούσαν οι παραινέσεις του για την ανάγκη 
διαχρονικά ενότητας του λαού, έχοντας αναλώσει γι' αυτό 
τη ζωή του και αποφυγής της διχόνοιας που οδηγεί σε ήτ-
τες.  

Η Αεροπορική Ακαδημία Ελλάδος τιμά πάντα τον Μέγα 
Ευεργέτη της και Ισόβιο Μέλος της ΙΑΚΩΒΟ Κ. ΤΣΟΥΝΗ, Υ-
ποστράτηγο επί τιμή, Νεώτερο Βετεράνο του Δευτέρου Α-
ντιφασιστικού και Αντιναζιστικού Παγκοσμίου Πολέμου, με 
διεθνή αναγνώριση. 

Στον ΙΑΚΩΒΟ Κ. ΤΣΟΥΝΗ, ο οποίος συμμετείχε ενεργά α-
πό το 1993 σε πλείστες εκδηλώσεις της Α.ΑΚ.Ε και που 
αρθρογραφούσε τακτικά στην εφημερίδα «Αεροπορική Ι-
δέα», απονεμήθηκαν από την Α.ΑΚ.Ε τα ακόλουθα βρα-
βεία: 

Στον ΙΑΚΩΒΟ Κ. ΤΣΟΥΝΗ, ο οποίος συμμετείχε ενεργά α-
πό το 1993 σε πλείστες εκδηλώσεις της Α.ΑΚ.Ε και που 
αρθρογραφούσε τακτικά στην εφημερίδα «Αεροπορική Ι-
δέα», απονεμήθηκαν από την Α.ΑΚ.Ε τα ακόλουθα βρα-
βεία: 

- ΑΠΟΝΟΜΗ Α’ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΑΑΚΕ στην ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ 
ΤΙΜΗΝ ΤΗΣ ΠΑ, 08/11/1995, ΛΑΕΔ, (Αντιφώνηση κ. Τσού-
νη, Εφημ. Αερ. Ιδέα, Φ4/ΝΟΕ-ΔΕΚ 1995) 

- ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΑΑΚΕ 
27/10/1998, ΛΑΕΔ (Αντιφώνηση κ. Τσούνη, Εφημ. Αερ. Ι-
δέα, Φ19/ΝΟΕ-ΔΕΚ 1998)  

- ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΕΥΠΟΙΪΑΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑ-
ΠΑΓΟΣ» 31/10/1999, ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΠΑΓΟΥ (Αντιφώνηση κ. 
Τσούνη, Εφημ. Αερ. Ιδέα, Φ23/ΟΚΤ-ΔΕΚ 1999) 

- ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΑΑΚΕ στην ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΑΚΕ 
ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΗΣ ΠΑ, 06/11/2009, ΛΑΕΔ, (Αντιφώνηση-
Βιογραφικό κ. Τσούνη, Εφημ. Αερ. Ιδέα, Φ63/ΟΚΤ-ΔΕΚ 
2009) 

Παράλληλα, του απονεμήθηκαν και οι εξής αξιομνημό-
νευτες βραβεύσεις και τιμές: 

- ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗΣ ΑΣΤΕΡΑ ΑΞΙΑΣ & ΤΙ-
ΜΗΣ από τον ΥΕΘΑ, 26/09/2018, ΥΠΕΘΑ, (Άρθρο Αφιέ-
ρωση στον κ. Τσούνη, Εφημ. Αερ. Ιδέα, Φ98/ΙΟΥΛ-ΣΕΠ 
2018) 

- ΑΠΟΝΟΜΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΦΕΔΡΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ, Υ-
ΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΕΠΙ ΤΙΜΗ, Προεδρικό Διάταγμα 
30/03/2020 (Άρθρο Αφιέρωση στον κ. Τσούνη, Εφημ. Αερ. 
Ιδέα, Φ103/ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 2020). 

Τέλος, η Α.ΑΚ.Ε προς τιμήν του Μέγα Ευεργέτη της ονό-
μασε την Αίθουσα Συνεδριάσεων σε «ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΑΚΩΒΟΥ 
Κ. ΤΣΟΥΝΗ» (Εφημ. Αερ. Ιδέα, Φ71/ΟΚΤ-ΔΕΚ 2011), ενώ 
θέσπισε ειδικό Βραβείο με την επωνυμία ΒΡΑΒΕΙΟ «ΙΑ-
ΚΩΒΟΥ Κ. ΤΣΟΥΝΗ», με Απόφαση Δ.Σ. Α.ΑΚ.Ε. 
25/09/2020 (Άρθρο, 23/10/20 Επίσκεψη Μελών ΔΣ ΑΑΚΕ 
στον κ. Τσούνη, Εφημ. Αερ. Ιδέα, Φ104/ΙΟΥΛ-ΔΕΚ 2020). 

(6-11-2009) Ετήσια Δεξίωση Α.ΑΚ.Ε. προς τιμήν των Ε.Δ. 
Στιγμιότυπο από τη Βράβευση του κ. Ιακώβου Κ. Τσούνη

(23-10-2020) Επίσκεψη μελών Δ.Σ. της Α.ΑΚ.Ε. και επίδοση επιστολής θέσπισης 
βραβείου «ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΣΟΥΝΗ»



105/ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 9 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΙΔΕΑ

™‡ÓÙÔÌÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi 

ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΗΣΗ ΙΑΚΩΒΟΥ Κ. ΤΣΟΥΝΗ 
 

™ÙÈ˜ 24/2/20121, Ë ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ∫·ÙÂÚ›Ó· ™·ÎÂÏÏ·ÚÔÔ‡ÏÔ˘ ·Ú·ÛËÌÔÊfiÚËÛÂ ÌÂ ÙÔ ªÂÁ·ÏfiÛÙ·˘ÚÔ ÙÔ˘ 
∆¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙË˜ ∆ÈÌ‹˜ ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ∂˘ÂÚÁ¤ÙË Î·È ¡ÂÒÙÂÚÔ μÂÙÂ-
Ú¿ÓÔ ÙÔ˘ μ΄ ¶¶, π¿Îˆ‚Ô ∫. ∆ÛÔ‡ÓË, ÁÈ· ÙË ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ÚÔ-
ÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘, È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÁÈ· ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË 
ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ. 

ªÂÙ¿ ÙËÓ Â›‰ÔÛË ÙÔ˘ ¶·Ú·Û‹ÌÔ˘, Ë ·ÍÈfiÙÈÌË ¶Ù¢ Î˘Ú›· 
™·ÎÂÏÏ·ÚÔÔ‡ÏÔ˘ Â›Â Ù· ÂÍ‹˜: 

«ªÂ È‰È·›ÙÂÚË ¯·Ú¿ Î·È Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË ·ÔÓ¤Ìˆ Û‹ÌÂÚ· 
ÙÔ ªÂÁ·ÏfiÛÙ·˘ÚÔ ÙÔ˘ ∆¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙË˜ ∆ÈÌ‹˜ ÛÙÔÓ Î‡ÚÈÔ π¿Îˆ-
‚Ô ∆ÛÔ‡ÓË. ∆ÈÌÒ ÙÔÓ ·ÙÚÈÒÙË Ô˘ ‰È·ÎÚ›ıËÎÂ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ-
ÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ‹‰Ë ·fi ÙËÓ ÂÊË‚ÈÎ‹ ÙÔ˘ ËÏÈÎ›·, 
fiÙ·Ó ÛÙ· 16 ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· Î·Ù·Ù¿¯ıËÎÂ ÂıÂÏÔÓÙ‹˜ ÛÙÔÓ ÂÏÏË-
ÓÈÎfi ÛÙÚ·Ùfi Î·È ÔÏ¤ÌËÛÂ ÛÙÔ ·Ï‚·ÓÈÎfi Ì¤ÙˆÔ. ∆ÔÓ Ú¤ÎÙË 
ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·Ù›· Ô˘ ‰ÂÓ Â·Ó··‡ıËÎÂ ÛÙÈ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘, 
·ÏÏ¿ ¤ıÂÛÂ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· fiÛˆÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿-
ÁÎË, ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ Û˘ÏÏfiÁˆÓ, È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ, ÂÈÙÚÔ-
ÒÓ Î·È ÊÔÚ¤ˆÓ. ∆ÔÓ Ê‡Ï·Î· ÙË˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹˜ ÎÏËÚÔÓÔ-
ÌÈ¿˜ Ì·˜, ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ Û˘ÏÏ¤ÎÙË ÂıÓÈÎÒÓ Î·È ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ 
ÎÂÈÌËÏ›ˆÓ, Ù· ÔÔ›· ÚÔÛ¤ÊÂÚÂ ÛÙÔ˘˜ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙÂ˜ ÙÔ˘, 
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Ô˘ Ê¤ÚÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ 
fiÏË ÙÔ˘ ∞ÈÁ›Ô˘. ∫·È ¿Óˆ ·’ fiÏ· ÙÔÓ ÂıÓÈÎfi Â˘ÂÚÁ¤ÙË, Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙË Ì·ÎÚ¿ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ‰ˆÚËÙÒÓ 
fi¯È ÌfiÓÔ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÙÈ˜ ŒÓÔÏÂ˜ ¢˘Ó¿ÌÂÈ˜, ·ÏÏ¿ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ÎÏËÚÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÛÂ ·˘Ù¤˜ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙË˜ ·-
Î›ÓËÙË˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘. ∏ Ú¿ÍË ÙÔ˘ ·˘Ù‹, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÂ› ÙÔ ÂÈÛÙ¤Á·ÛÌ· ÙË˜ Û˘ÓÔÏÈÎ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜, Â›Ó·È ‚·ı‡Ù·Ù· 
·ÙÚÈˆÙÈÎ‹ Î·È ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈÎ‹ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜». 

 ∏ Ú‹ÛË ÙÔ˘ «ÂÈı˘ÌÒ Ó· Ê‡Áˆ Í˘fiÏ˘ÙÔ˜, fiˆ˜ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·», ·¤Û·ÛÂ ÙÔÓ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ı·˘Ì·ÛÌfi Î·È ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ 
ı· Â›Ó·È ‰ËÏˆÙÈÎfi ÙË˜ ¿‰ÔÏË˜ Î·È ·ÓÈ‰ÈÔÙÂÏÔ‡˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÕÓıÚˆÔ Î·È Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘.  

 ∏ Â›‰ËÛË ÙË˜ ·ÒÏÂÈ¿˜ ÙÔ˘ Ì·˜ Û˘ÁÎÏfiÓÈÛÂ fiÏÔ˘˜. √ ¶·Ó¿Á·ıÔ˜ £Âfi˜ Ó· ÙÔÓ ·Ó··‡ÛÂÈ Î·È Ó· Â˘ÏÔÁÂ› ¿ÓÙÔÙÂ, ÙÈ˜ ·Á·-
ıÔÂÚÁ›Â˜ Î·È ÊÈÏ·ÓıÚˆ›Â˜ ÙÔ˘.                                                                                                         

∆· ª¤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. ∞.∞∫.∂.

√ π¿Îˆ‚Ô˜ ∫. ∆ÛÔ‡ÓË˜ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ 
ÛÙËÓ ∂ÁÏ˘Î¿‰· ¶·ÙÚÒÓ ÙÔ 1924. ∂›Ó·È 
ÙÔ 13Ô Ù¤ÎÓÔ ÙË˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂ›·˜ ÙÔ˘ ¢·-
Û¿Ú¯Ë ¶·ÙÚÒÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∆ÛÔ‡ÓË. 
∂›Ó·È ·fiÁÔÓÔ˜ ÙˆÓ ÔÏÂÌÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ 
1821, §ÔÓÙ·›ˆÓ Î·È ¶ÂÙÌÂ˙·›ˆÓ. 

™Â ËÏÈÎ›· 16 ÂÙÒÓ Î·Ù·Ù¿ÛÛÂÙ·È ÂıÂ-
ÏÔÓÙ‹˜ ÛÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÎfi ™ÙÚ·Ùfi Î·È ÌÂÙ·-
‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ÌÂÙÒ-
Ô˘ ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ ÙË˜ ∞Ï‚·Ó›·˜ Î·Ù¿ ÙÔÓ 
∂ÏÏËÓÔ˚Ù·ÏÈÎfi ¶fiÏÂÌÔ ÙÔ˘ 1940. √ Î‡-
ÚÈÔ˜ ∆ÛÔ‡ÓË˜ Â›Ó·È Ô ÓÂfiÙÂÚÔ˜ ·Ï·›Ì·-
¯Ô˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÓ·˙ÈÛÙÈÎÔ‡ Î·È ·ÓÙÈÊ·ÛÈÛÙÈÎÔ‡ ÔÏ¤ÌÔ˘ ÌÂ ‰ÈÂıÓ‹ 
·Ó·ÁÓÒÚÈÛË. ∆ËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ μ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ ¤-
¯Ô˘Ó ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ fiÏÂ˜ ÔÈ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ˜. 

ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÂÁÎ˘ÎÏ›ˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘ ·Û¯Ô-
Ï‹ıËÎÂ ÌÂ ÂÎÙÂÏˆÓÈÛÌÔ‡˜, ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜, ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ Î·È ‰È·Ï‡ÛÂÈ˜ 
ÏÔ›ˆÓ. ∂›Ó·È ·fiÊÔÈÙÔ˜ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ Hamilton ÙË˜ ¡¤·˜ 
ÀfiÚÎË˜. ∆Ô 1966 ÂÈÛ‹ÏıÂ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙË˜ ∂ÌÔÚÈÎ‹˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ 
Î·È ·¤ÎÙËÛÂ Û˘ÓÔÏÈÎ¿ 13 ÏÔ›·. 

√ ÂÊÔÏÈÛÙ‹˜ π¿Îˆ‚Ô˜ ∆ÛÔ‡ÓË˜ ˘‹ÚÍÂ ÂÈ‰ÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ 
Â› ıÂÌ¿ÙˆÓ Ó·˘ÙÈÏ›·˜ ·ÌÈÛı› ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ ÙË˜ ∂ıÓÈÎ‹˜ ∆Ú¿Â-
˙·˜. ∏ ÂÈÙ˘¯ËÌ¤ÓË ÔÚÂ›· ÙÔ˘ ˆ˜ ÂÈ‰ÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ÙÔÓ Î·-

Ù¤ÛÙËÛÂ ·ÚÁfiÙÂÚ· ‰È·ÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ Ì¤ÏÔ˜ 
ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙË˜ ∂ıÓÈ-
Î‹˜ ∆Ú¿Â˙·˜. 

™ÙÈ˜ ‰ÂÎ·ÂÙ›Â˜ ·˘Ù¤˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ 
ÂÚ› Ù· 23.000.000 Â˘ÚÒ Î·È 60 ·ÌÊ›-
‚È· ·Ô‚·ÙÈÎ¿ ÛÎ¿ÊË, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·-
ÓÔÌ¤ÓˆÓ ¿Óˆ ÙˆÓ 7.000.000 Â˘ÚÒ ÙËÓ 
ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÈÂÙ›· ÌfiÓÔ. ø˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›· 
Ú¿ÍË ·Á¿Ë˜ Î·È ÛÙ‹ÚÈÍË˜ ÚÔ˜ ÙÈ˜ Œ-
ÓÔÏÂ˜ ¢˘Ó¿ÌÂÈ˜, ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ó· ÎÏË-
ÚÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙË˜ ·Î›ÓËÙË˜ ÂÚÈ-
Ô˘Û›·˜ ÙÔ˘ ÛÂ ·˘Ù¤˜. 

°È· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÙÈÌËıÂ› ÌÂ ÔÏ˘¿ÚÈıÌÂ˜ ‰È·ÎÚ›-
ÛÂÈ˜ Î·È Ù›ÙÏÔ˘˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎ¿ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: 
• ªÂÙ¿ÏÏÈÔ ∂Í·ÈÚ¤ÙˆÓ ¶Ú¿ÍÂˆÓ °’ ∆¿ÍÂˆ˜ 
• ¶ÔÏÂÌÈÎfi˜ ™Ù·˘Úfi˜ °’ ∆¿ÍÂˆ˜ 
• ÃÚ˘Ûfi˜ §¤ˆÓ °ÂÓÈÎÔ‡ ∞Ú¯ËÁÂ›Ô˘ ÙÔ˘ ¡∞∆√ 
• ∞ÛÙ¤Ú·˜ ∞Í›·˜ Î·È ∆ÈÌ‹˜ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô˘ ∂ıÓÈÎ‹˜ ÕÌ˘Ó·˜ 
• μ·ıÌfi˜ ÀÔÛÙÚ·Ù‹ÁÔ˘ Â› ÙÈÌ‹ 
• ∂›ÙÈÌÔ˜ ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ 401 °ÂÓÈÎÔ‡ ™ÙÚ·ÙÈˆÙÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ 

∞ıËÓÒÓ 
• ª¤Á·˜ ÕÚ¯ˆÓ ÙÔ˘ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎÔ‡ ¶·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô˘ Î·È ¶ÚÂÛ‚˘-

ÁÂÓÒÓ ¶·ÙÚÈ·Ú¯Â›ˆÓ

(24.2.2021) Ο Μεγαλόσταυρος του Τάγματος της Τιμής στον Ιάκωβο Τσούνη
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ΕΠΕΤΕΙΑΚΑ

Εφέτος συμπληρώνονται 200 χρόνια α-
πό την έναρξη της Ελληνικής Επανά-

στασης για την αποτίναξη του τουρκικού 
ζυγού και τη μορφοποίηση του μακραίω-
νος Έθνους των Ελλήνων σε ένα σύγχρονο 
δημοκρατικό κράτος. Η έννοια του ελλη-
νικού έθνους στην αρχαιότητα είχε προσ-
διορισθεί από τον Ηρόδοτο, ο οποίος α-
ναφερόταν στο “όμαιμον, ομόγλωσσον 
και ομότροπον” των Ελλήνων, οι οποίοι 
είχαν συγκροτήσει τις ελληνικές πόλεις-
κράτη και είχαν μία πολιτοκεντρική αντί-
ληψη. Εμπνευστής της πανελλήνιας ιδέας 
ήταν ο ρήτορας Ισοκράτης, ιδέα που είχε 
υιοθετήσει και ο οραματιστής του μεγά-
λου κράτους βασιλιάς Φίλιππος Β' ο Μα-
κεδών, πατέρας του Μ. Αλεξάνδρου. Η 
συγκρότηση του ελληνικού κράτους, ό-
πως προαναφέρθηκε, επιτεύχθηκε με την 
εθνεγερσία του 1821. 

Η Επανάσταση του 1821 υπήρξε ένα 
δυναμικό φαινόμενο της ωριμότητας του 
υποδουλωμένου ελληνικού λαού, που ύ-
ψωσε το ανάστημά του σε μία αυτοκρατο-
ρία, πολέμησε χωρίς οργανωμένο στρατό 
και πέτυχε μετά από πολυετή αγώνα την 
εθνική ανεξαρτησία του. Σημειώνεται ό-
τι, όταν εξεράγη η Επανάσταση στην Ευ-
ρώπη η καθεστηκυϊα τάξη της Ιεράς Συμ-
μαχίας υπό τον Μέττερνιχ ήταν αντίθετη 
σε κάθε φιλελεύθερη κίνηση και αλλαγή 
του καθεστώτος (status quo), που είχε 
δημιουργήσει. 

Η επιτυχία της Επανάστασης οφείλε-
ται στην ομοψυχία των Ελλήνων και ή-
ταν εξ ολοκλήρου εθνική. Δεν υποκινή-
θηκε από συγκεκριμένη κοινωνική ομά-
δα ή οικονομική κακοδαιμονία ή οργή 
του λαού κατά ανίκανων και κακών αρ-
χόντων και άνοδο στην εξουσία άλλων 
καλύτερων, που αποτελούσαν τα χαρα-
κτηριστικά των επαναστατικών κινημά-
των στη νεώτερη ιστορία. Μετά από α-
ποτυχημένες εξεγέρσεις που καταπνίγη-
καν στο αίμα -χαρακτηριστικότερες οι ε-
παναστάσεις στην Πελοπόννησο με τις 
μονάδες του Ορλώφ και του Σφακιανού 
εμπόρου Δασκαλογιάννη στην Κρήτη 
(1770-1771)- είχε διαμορφωθεί στο λαό 
η πεποίθηση, ότι μόνο με τις δικές του 
δυνάμεις έπρεπε να πραγματοποιηθεί η 
μεγάλη επιχείρηση απολύτρωσης από 
την τυραννεία. Επίσης, δεν είχε εμφανι-
σθεί μία ηγετική μορφή ικανή να συνε-
γείρει τον πληθυσμό, να οργανώσει και 
να επιβάλει την εξέγερση. 

Το Μάρτιο του 1821 εξεγέρθηκαν όλοι, 
πλούσιοι άρχοντες, πρόκριτοι, έμποροι, 
πλοιοκτήτες και οπλαρχηγοί ακόμη και οι 
ευρισκόμενοι σε επαφή με την τουρκική 
εξουσία -οι αρματολοί-, οι άνθρωποι των 
πόλεων, ο αγροτικός πληθυσμός και οι 
φτωχοί άνθρωποι. Όλος ο ελληνικός λαός 

ποθούσε να ανακτήσει την ελευθερία 
του. 

Τρεις, όχι ιδιαίτερα, πλούσιοι ή επιφα-
νείς άνδρες και έμποροι στο επάγγελμα, 
οι Αθ. Τσακάλωφ, Νικ. Σκουφάς, Εμμ. 
Ξάνθος ίδρυσαν με μεγάλη μυστικότητα 
τη Φιλική Εταιρεία, που πρετοίμασε τη 
λαϊκή εξέγερση και μύησαν στη συνέχεια 
ως μέλη Έλληνες κυρίως στη Ρωσία και τη 
Μολδοβλαχία. Η φλόγα όμως της Επανά-
στασης άναψε στον ελλαδικό χώρο. Στις 
πολυετείς πολεμικές επιχειρήσεις μέχρι 
την αποφασιστική ναυμαχία του Ναυαρί-
νου, στην ξηρά και τη θάλασσα αγωνί-
σθηκαν ηρωϊκά και διακρίθηκαν οι: Θεοδ. 
Κολοκοτρώνης, Αθ. Διάκος, Γρηγ. Δι-
καίος ή Παπαφλέσσας, Οδ. Ανδρού-
τσος, Μαρκ. Μπότσαρης, Γεωρ. Καραϊ-
σκάκης, Ανδρ. Μιαούλης, Γ. Σαχτού-
ρης, Μπουμπουλίνα, Κων. Κανάρης, Δ. 
Παπανικολής, Ιακ. Τομπάζης και πολλοί 
άλλοι, γνωστοί και λιγότερο γνωστοί πρω-
ταγωνιστές του εθνικού αγώνα. 

Αξιοσημείωτη είναι η επίγνωση της 
στενής σχέσης των Ελλήνων του 1821 
με τους ένδοξους αρχαίους προγόνους 
τους. Οι επαναστατημένοι Έλληνες είχαν 
συνείδηση της δόξας των αρχαίων προ-
γόνων τους και αντλούσαν δύναμη από 
αυτούς. Χαρακτηριστική είναι η ομιλία 
του Θ. Κολοκοτρώνη σε νέους το 1838 
στην Πνύκα όπου έλεγε μεταξύ άλλων: 
«...εις τον τόπον αυτό όπου εγώ πατώ 
σήμερα επατούσαν και δημηγορούσαν 
τον παλαιό καιρό άνδρες σοφοί και άν-
δρες με τους οποίους δεν είμαι άξιος να 
συγκριθώ και ούτε να φθάσω στα ίχνη 
τους... Σας λέγω μόνο πως ήταν σοφοί 
και από εδώ επήραν και εδανείσθησαν 
τα άλλα έθνη την σοφίαν τους.Εις τον 
τόπον τον οποίον κατοικούμεν,εκατοι-
κούσαν οι παλιοί Έλληνες,από τους ο-
ποίους και ημείς καταγόμεθα και έλάβα-
με το όνομα τούτο....”  

Στον αντίποδα του εχθρικού ευρωπαϊ-
κού περιβάλλοντος των ανακτοβουλίων 
που έδειχναν απέχθεια προς τις λέξεις 
«ελευθερία» και «δημοκρατία» σημαντι-
κότατη συνεισφορά στην έκβαση του α-
γώνα των επαναστατημένων Ελλήνων εί-
χαν οι φιλέλληνες. Με αγάπη προς την 
Ελλάδα και τον Ιερό Αγώνα οι φιλέλληνες 
συνέδραμαν ηθικά και υλικά την Επανά-
σταση, ενώ άλλοι ήλθαν στην Ελλάδα και 
έλαβαν ενεργό μέρος με τα όπλα στο 
πλευρό των Ελλήνων. 

Το νόημα της Ελληνικής 
Επανάστασης του 1821

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



105/ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 11 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΙΔΕΑ

Αξίζει να αναφερθούμε σε κάποιους α-
πό αυτούς που έλαβαν μέρος σε διάφορες 
μάχες και έπεσαν ηρωϊκά ή επέζησαν και 
παρέμειναν στην Ελλάδα μετά την από-
κτηση της ανεξαρτησίας της: 

- Ο Κορσικανός Βαλέστρας ή Βαλέ-
στας, που μετείχε στις επιχειρήσεις της 
Τριπολιτσάς, της Μεσσηνίας και της Κρή-
της και έπεσε στο Ρέθυμνο (14-4-1822)  

- Ο Κορσικανός Ιωσήφ Αμπάτης, που 
έλαβε μέρος καθόλο τον Ιερό Αγώνα και 
παρέμεινε στην Ελλάδα 

- Ο Πασχάλης Γκαμπίνι που έπεσε στη 
μάχη του Φαλήρου (6-5-1827) 

- Ο πρίγκηπας Παύλος Βοναπάρτης 
γιός του Λουκιανού και ανιψιός του Μ. 
Ναπολέοντος, που φονεύθηκε την 5-9-
1824 

- Ο Κάρολος-Νικόλαος Φαβιέρος γε-
νικός διοργανωτής του τακτικού στρατού 

- Ο Ιωσήφ Ροζαλόρ από τη Νεάπολη, 
που έπεσε στο Μεσολόγγι (1824) 

- Ο Πέτρος Τορέλλας από το Τορίνο, 
που έπεσε στη μάχη του Πέττα (1822) 

- Ο κόμης Σαντόρε ντι Σανταρόζα, 
που έπεσε ηρωϊκά στη Σφακτηρία (7-5-
1825) 

- Ο Γερμανός Νόρμαν ντ Έρενφελς, 

που έπεσε στο Μεσολόγγι (1822) 
- Ο βαρώνος ντι Γκίλμεν, που έπεσε 

στα Ψαρά (1824) 
- Ο Λόρδος Βύρων, μεγάλος φιλέλλη-

νας, που πέθανε στο Μεσολόγγι 
- Ο Γεώργιος Κάνιγγ, μεγάλος φιλέλ-

ληνας - πρωθυπουργός της Αγγλίας 
- Ο στρατηγός Τσωρτς, ο Κάρολος Μω-

ραίη, ο ιστορικός Φίνλεϋ, ο Άστιγξ, ο 
Γόρδων, οι οποίοι έλαβαν ενεργό μέρος 
στις επιχειρήσεις κατά των Τούρκων 

- Ο Αμερικανός συνταγματάρχης Γου-
λιέλμος Ουάνσινκτων (Τάουνζεντ), που 
έπεσε στο Ναύπλιο (1827) 

- Ο Ελβετός Ιωάννης-Γαβριήλ Εϋνάρ-
δος, που προσέφερε μεγάλες υπηρεσίες 
και οικονομική βοήθεια  

- Ο Ελβετός Ιάκωβος Μάγερ, που έπε-
σε κατά την έξοδο του Μεσολογγίου (10-
4-1826) 

- Οι ναύαρχοι Χέϋδεν, Κόνδριγκτον 
και Δεριγνύ, που ηγήθηκαν της νικηφό-
ρας ναυμαχίας του Ναυαρίνου. 

Οι φιλέλληνες που προσήλθαν και έλα-
βαν μέρος στον Ιερό Αγώνα υπολογίζο-
νται περισσότεροι από 1.800. Από αυτούς 
φονεύθηκαν ή παρέμειναν στην Ελλάδα οι 
300.  

Στην Εθνοσυνέλευση του Άργους το 
1829 αποφασίσθηκε να απονεμηθεί το 
Παράσημο του Σωτήρος στους φιλέλλη-
νες, που προσέφεραν μεγάλες υπηρεσίες 
στον Ιερό Αγώνα. 

Η απόφαση αυτή όμως, άργησε να 
πραγματοποιηθεί (Διάταγμα του 1834), 
με συνέπεια να λάβει τη διάκριση μικρός 
αριθμός φιλελλήνων και όχι το σύνολο 
των ευεργετών της πατρίδας μας.  

Η σημασία της Ελληνικής Επανάστασης 
έλαβε διεθνείς διαστάσεις, καθώς έδειξε 
και σε άλλους σκλαβωμένους λαούς, ότι 
η φλόγα της ελευθερίας που άναψε σ’ 
αυτόν τον τόπο δεν θα μπορούσε να 
σβήσει, γιατί ο αγώνας αυτός ήταν αγώ-
νας εθνικοαπελευθερωτικός, ένας αγώ-
νας ψυχής με τίμημα την ελευθερία ή το 
θάνατο. 

Ο ένδοξος αυτός αγώνας ενέπνευσε 
και τον ποιητή μας Κωστή Παλαμά στην 
αρχή του Ελληνοϊταλικού πολέμου του 
1940, που έγραψε την 1η/11/1940: 
«Αυτό το λόγο θα σας πω δεν έχω άλλο 
κανένα, μεθύστε με τα’ αθάνατο κρασί 
του εικοσιένα», εμψυχώνοντας το λαό 
για την απόκρουση της νέας εχθρικής ει-
σβολής.

ΗΛΙΑ Γ. ΣΒΑΡΝΑ 

«Άγνωστοι Αγωνιστές κατά τον Απελευθερωτικό Αγώνα  
της Εθνικής Παλιγγενεσίας του 1821» 

ΕΚΔΟΣΗ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 
 

ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ ÙˆÓ 200 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈÎ‹ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË 
ÙÔ˘ 1821 Î·È ÙË˜ ∂ıÓÈÎ‹˜ ¶·ÏÈÁÁÂÓÂÛ›·˜, Ë ∞.∞∫.∂. ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ 
ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚÈÎ‹ Ì·˜ ·˘ÙÔÁÓˆÛ›· Î·È ‰È¿ÛˆÛË ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙË˜ ÂıÓÈÎ‹˜ Ì·˜ ÌÓ‹-
ÌË˜, ÂÍ¤‰ˆÛÂ ‚È‚Ï›Ô ÌÂ ı¤Ì· «ÕÁÓˆÛÙÔÈ ∞ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Î·Ù¿ ÙÔÓ ∞ÂÏÂ˘ıÂÚˆ-
ÙÈÎfi ∞ÁÒÓ· ÙË˜ ∂ıÓÈÎ‹˜ ¶·ÏÈÁÁÂÓÂÛ›·˜ ÙÔ˘ 1821» Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê¤· ÙÔ˘ ÙÔÓ 
Î. ∏Ï›· °. ™‚¿ÚÓ·, ™Ì‹Ó·Ú¯Ô Â.·., ¶ÔÈËÙ‹, ª¤ÏÔ˜ ¢.™. ∞.∞∫.∂. 

™ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È 2.021 ÔÓfiÌ·Ù· ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ, Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ Î·È Â˘ÂÚ-
ÁÂÙÒÓ ÌÂ Û‡ÓÙÔÌ· ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ÙÔ˘˜, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î·ıÔÏÈÎ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ-
¯‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÛÙÔÓ πÂÚfi ∞ÁÒÓ· Î·È ÙË ı˘Û›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÂ˘ıÂÚ›· Î·È ∂-
ıÓÈÎ‹ Ì·˜ ∞ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·. 

∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË˜ ÙÔ˘ 1821 ÔÏÏÔ› ŒÏÏËÓÂ˜ Û˘ÓÙ¿¯ıËÎ·Ó 
Î·È ÔÚÁ·ÓÒıËÎ·Ó ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¿, Î¿Ùˆ ·fi ‰ÈÔÈÎ‹ÛÂÈ˜ ÔÏ·Ú¯ËÁÒÓ ÌÂ ËÁÂÙÈÎ¿ 
Î·È ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¿ ¯·Ú›ÛÌ·Ù·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙÔ› ÛÂ fiÏÔ˘˜ Ì·˜. ¶fiÛÔÈ fi-
Ìˆ˜, Â›Ó·È ÂÎÂ›ÓÔÈ Ô˘ ÔÏ¤ÌËÛ·Ó, ˘fi ÙÈ˜ ‰È·Ù·Á¤˜ ÙÔ˘˜, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ··Ú¿-
ÌÈÏÏÔ ËÚˆÈÛÌfi Î·È ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¿ıÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÎÔÈÓfi ÛÎÔfi, Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¿Ï-
ÏÔ˜ ·Ú¿ Ë ·ÂÏÂ˘ı¤ÚˆÛË ÙË˜ ·ÙÚ›‰·˜ ·fi ÙÔÓ ∆Ô‡ÚÎÔ ‰˘Ó¿ÛÙË; 

∏ πÛÙÔÚ›· ÌÔÚÂ› Ó· ÌËÓ ÙÔ˘˜ Î·Ù¤ÁÚ·„Â, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ «Í¤¯·ÛÂ». ∞˘ÙÔ› 
Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ÛÂ ÔÏÏÔ‡˜ ·fi ÂÌ¿˜ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi Â›ÔÓË ¤ÚÂ˘Ó· Î·È ·Ó·-
˙‹ÙËÛË, ÌÓËÌÔÓÂ‡ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ fiÓËÌ·.  

• ∆Ô ‚È‚Ï›Ô ‰È·Ù›ıÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∞.∞∫.∂., ÛÂ ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓÔ ·ÚÈıÌfi ·ÓÙÈÙ‡ˆÓ.
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ΕΠΕΤΕΙΑΚΑ

Αδαμάντιος Κοραής 
Ο Αδαμάντιος Κοραής (1748 - 1833) ήταν Έλληνας φιλόλογος, μορφή του Αγώνα του ’21, ένας 

από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του Διαφωτισμού και δασκάλους του Γένους. Υπήρξε 
βαθύς γνώστης του ελληνικού πολιτισμού και πρωτοπόρος στην έκδοση έργων της αρχαίας ελ-
ληνικής γραμματείας. Μέλημά του ήταν η πνευματική ανάπτυξη των Ελλήνων, την οποία θεω-
ρούσε προϋπόθεση για την ελευθερία και ανεξαρτησία. Με τα έργα του προσπάθησε να ανασυν-
θέσει δημιουργικά την εποχή του και το πνευματικό της κλίμα, αναδεικνύοντας την αρχαία ελ-
ληνική λογοτεχνία. Eξέδωσε 66 τόμους βιβλίων, από τα οποία τα 17 αποτελούν την “Ελληνική 
Βιβλιοθήκη” και 9 τα “Πάρεργα Της Ελληνικής Βιβλιοθήκης”. Τα βιβλία του αυτά προκάλεσαν το 
θαυμασμό και γαλούχησαν το γένος με την πηγαία προγονική σοφία. 

Με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821 και σε αναγνώριση του 
έργου του, αναφέρομαι ειδικά σε ένα από τα αρχαία κείμενα επιμέλειας του Αδαμάντιου Κοραή, 
το βιβλίο «Πολυαίνου Στρατηγήματα». Ένα λογοτεχνικό έργο, συλλογή ‘’στρατηγικών τεχνα-
σμάτων’’ και στρατιωτικών ελιγμών των αρχαίων Ελλήνων, τα οποία διδάσκουν ότι δεν πρέπει 
να εμπιστευόμαστε τους αντιπάλους. Υπάρχουν στιγμές που οι πράξεις τους να παραπλα-
νούν, να φαίνεται δηλαδή ότι βλάπτουν ή αντιστρόφως ότι υπηρετούν το πραγματικό μας 
συμφέρον, ενώ αυτό δεν ισχύει, ή ακόμη και να απέχουν της ‘’Ηθικής του Πολέμου’’. 

Στη συνέχεια παρατίθενται, με απόδοση στη σύγχρονη ελληνική γλώσσα, ορισμένοι από τους 
στίχους των ‘’Στρατηγημάτων’’, ως ένα δείγμα του μηνύματός τους ότι η ανθρώπινη ψυχολογία 
και ο τρόπος σκέψης σε έναν Πόλεμο αποτελούν σημαντικούς παράγοντες και όπως επιση-

μαίνει ο Αδαμάντιος Κοραής είναι: «Σοφίσματα στρατηγού, σκοπόν έχοντος να νικήσει τους εχθρούς, για να μην νικηθεί από 
αυτούς». 

 ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 
Απτχος (Ι) ε.α., Πρόεδρος Δ. Σ. ΑΑΚΕ 

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ 
 

ΚΕΦ. ΙΣΤ. 
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ (Νομοθέτης της αρχαίας Σπάρτης, 800 π.Χ.) 
Στιχ.2. Ο Λυκούργος συμβούλευε, «Μην εκστρατεύετε 

πολλές φορές, Λάκωνες, στους ίδιους λαούς, για να μην δι-
δάξετε τους αντιπάλους σας πώς να πολεμούν». 

Στιχ.3. Ο Λυκούργος πρόσταζε τους Λάκωνες, «Τους ε-
χθρούς που το βάζουν στα πόδια να μην τους σκοτώνετε, 
έτσι ώστε να θεωρούν πιο συμφέρον να το βάζουν στα πό-
δια παρά να παραμένουν και να πολεμούν». 

 

ΚΕΦ. ΜΑ. 
ΑΡΧΙΔΑΜΟΣ (Βασιλιάς της Σπάρτης, 476 π.Χ.-427 π.Χ.) 
Στιχ.2. Ο Αρχίδαμος πολιορκούσε την Κόρινθο. Στην πόλη 

επικρατούσε διάσταση μεταξύ των πλουσίων και των φτω-
χών, οι μεν πρώτοι προσπαθούσαν να φέρουν την ολιγαρ-
χία, οι δε δεύτεροι να προδώσουν. Μαθαίνοντας όλα τούτα, 
ο Αρχίδαμος χαλάρωσε την πολιορκία. Ούτε ακόμη έφερνε 
πια πολιορκητικές μηχανές, ούτε ακόμη έσκαβε τάφρο, ού-
τε ακόμη ακρωτηρίαζε τη χώρα. Οι πλούσιοι, φοβούμενοι 
πως έτσι χαρίζονταν στους φτωχούς για να προδώσουν την 
πόλη, τους πρόλαβαν στέλνοντας κήρυκα και παρέδωσαν 
την πόλη στον Αρχίδαμο, συνάπτοντας μετά ταύτα συμφω-
νία μαζί του για την ασφάλειά τους. 

 

ΚΕΦ. ΜΕ. 
ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ (Σπαρτιάτης στρατηγός και πολιτικός, επεβίωσε 

395 π.Χ.)  
Στιχ.1. Ο Λύσανδρος, αφού υποσχέθηκε στους φίλους του 

στη Μίλητο να τους βοηθήσει να καταλύσουν την δημοκρα-
τία, έφτασε στην Μίλητο και στους στασιαστές μίλησε αυ-
στηρά, ενώ στους δημότες διακήρυξε πως θα συνέπραττε 
μαζί τους για να εξασφαλιστεί η ελευθερία τους. Ο λαός, 

δίνοντας πίστη στον Λύσανδρο που έλεγε καλά πράγματα, 
έλπιζε απροετοίμαστος για τα καλύτερα. Όταν έλαβαν το 
σύνθημα, οι φίλοι του ξεσηκώθηκαν εναντίον των δημοτών 
και σκότωσαν πολλούς. Έτσι η Μίλητος βρέθηκε υπό την ε-
ξουσία των φίλων του Λύσανδρου. 

Στιχ.2. Ο Λύσανδρος συμβούλευε, τα παιδιά να εξαπατώ-
νται με κύβους και οι εχθροί με όρκους.  

Στιχ.5. Ο Λύσανδρος, όταν οι Λακεδαιμόνιοι και οι σύμ-
μαχοί τους ήθελαν να ισοπεδώσουν την Αθήνα, είπε ότι 
αυτό ουδόλως συμφέρει, διότι η πόλις των Θηβαίων, ευ-
ρισκόμενη κοντά, θα γίνονταν ισχυρότερη και μεγαλύτερη 
αντίπαλός τους. Εάν δε δια τυράννων κατείχαν την Αθήνα, 
θα φρουρούσαν από κοντά τους Θηβαίους και θα τους εί-
χαν για πάντα κατώτερους. Επειδή στοχαζόμενος ο Λύ-
σανδρος μίλησε άριστα, έπεισε να μην ισοπεδώσουν την 
Αθήνα.  

 

ΚΕΦ. ΜΗ. 
ΚΟΝΩΝ (Αθηναίος στρατηγός, επεβίωσε 390 π.Χ.)  
Στιχ.2. Ο Κόνων, από τον Καλλικρατίδα που είχε τις δι-

πλάσιες τριήρεις, είχε τραπεί σε φυγή στη θάλασσα και 
βρίσκονταν ήδη κοντά στη Μυτιλήνη. Επειδή τα Λακωνικά 
πλοία είχαν διασπαρεί κατά την καταδίωξη, ύψωσε την ε-
ρυθρά σημαία. Αυτό ήταν σύνθημα μάχης προς τους κυ-
βερνήτες. Αυτοί δε, στρέφοντας αντιμέτωπα τα πλοία 
τους, προσέβαλαν με τα έμβολα τα Λακωνικά. Αυτά δε σε 
πλήρη αταξία και σύγχυση, ξαφνιασμένα από την απροσ-
δόκητη στροφή, πολλά από τα πλοία έπαθαν ρωγμές και 
πολλά βυθίστηκαν. Ο δε Κόνων κέρδισε ολοκληρωτική νί-
κη. 

Στιχ.3. Ο Κόνων, σύμμαχος του Φαρνάβαζου, όταν ο Αγη-
σίλαος αφάνιζε την Ασία, έπεισε τον Πέρση να στείλει χρυ-
σάφι στους δημαγωγούς των Ελληνικών πόλεων, οι οποίοι, 

Πολυαίνου Στρατηγήματα 
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λαμβάνοντάς το, θα έπειθαν τις πατρίδες τους να επιχει-
ρήσουν πόλεμο εναντίων των Λακεδαιμονίων. Οι μεν δωρο-
δοκημένοι έπεισαν και άρχισε ο Κορινθιακός πόλεμος, οι δε 
Σπαρτιάτες ανακάλεσαν τον Αγησίλαο από την Ασία.  

 
ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 

ΚΕΦ. Α. 
ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ (Βασιλιάς της Σπάρτης, 444 π.Χ.-360 π.Χ.)  
Στιχ.1. Ο Αγησίλαος πολεμούσε τους Ακαρνάνες και απεί-

χε όταν χρειάζονταν να σπείρουν τη γη τους. Οι Λάκωνες 
προτιμούσαν να εμποδίζουν τους εχθρούς τους. Ο Αγησίλα-
ος το απέτρεψε, με τη σκέψη ότι (οι Ακαρνάνες) θα επιθυ-
μούσαν περισσότερο την ειρήνη, εάν είχαν τους καρπούς 
τους, για τους οποίους θα ανησυχούσαν. «Εάν όμως δεν πο-
θούσαν την ειρήνη, τότε δικοί μας (είπε) θα ήταν αν είχαν 
σπείρει.»  

Στιχ.4. Ο Αγησίλαος νίκησε τους Αθηναίους στην Κορώ-
νεια. Κάποιος ανήγγειλε, «Οι εχθροί καταφεύγουν στο ναό 
της Αθηνάς» και εκείνος πρόσταξε, να τους αφήσετε μόνοι 
τους και όπου επιθυμούν να διαφύγουν, διότι θα ήταν σφα-
λερό να συμπλακείτε τότε με αυτούς αφού από απόγνωση 
θα ξαναπολεμούσαν.  

 

ΚΕΦ. Γ. 
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (Θηβαίος στρατηγός και πολιτικός, 418 

π.Χ.-362 π.Χ.)  
Στιχ.2. Ο Επαμεινώνδας οδηγούσε ήδη την φάλαγγα στα 

Λεύκτρα. Οι Θεσπιείς ακολουθούσαν απρόθυμα. Ο Επαμει-
νώνδας δεν το αγνόησε, αλλά για να μην ταραχθεί η τάξις 
την στιγμή της μάχης, ανήγγειλε: «Όποιος από τους Βοιω-
τούς επιθυμεί να φύγει να εξέλθει από τις γραμμές». Οι 
μεν Θεσπιείς απομακρύνθηκαν με τα όπλα τους ο δε Επα-
μεινώνδας χρησιμοποιώντας τους οπλίτες που έμειναν συ-
ντεταγμένοι και πρόθυμοι, ενδόξως ενίκησε.  

Στιχ.5. Ο Επαμεινώνδας εισέβαλε στην Λακωνία και ήταν 
έτοιμος να λεηλατήσει την πόλη των Λακεδαιμονίων, αλλά-
ζοντας όμως γνώμη, μην αγγίζοντας την πόλη, απεσύρθη. 
Οι συνάρχοντες απειλούσαν αυτόν σε δίκη, εκείνος όμως 
δείχνοντας σε αυτούς τους συμμάχους Αρκάδες, Μεσσηνί-
ους, Αργείους και όλους τους άλλους Πελοποννήσιους «αν 
είχαμε εξοντώσει τους Λακεδαιμόνιους (είπε), θα χρειάζο-
νταν τώρα να πολεμήσουμε όλους αυτούς, ενώ τώρα συμ-
μαχούν με εμάς για να υποτάξουμε τους Λακεδαιμόνιους, ό-
χι για να δυναμώσουν τους Θηβαίους».  

 

ΚΕΦ. Ι. 
ΚΛΕΑΝΔΡΙΔΑΣ  (Σπαρτιάτης στρατηγός και πολιτικός, 

485 π.Χ.-??? π.Χ.) 
Στιχ.3. Ο Κλεανδρίδας, όταν υπήρχαν υποψίες πως οι άρι-

στοι των Τεγεατών ήταν με το μέρος των Λακώνων, τους 
κατέστησε ακόμα πιο υπόπτους με το να μην επιδιώκει μό-
νο τις δικές τους εκτάσεις, ενώ λυμαινόταν τις εκτάσεις 
των άλλων. Οι Τεγεάτες λοιπόν, πολύ οργισμένοι, παρέπεμ-
ψαν τους άντρες σε δίκη για προδοσία, αυτοί δε, φοβούμε-
νοι ότι θα καταδικαστούν, πρόλαβαν την απόφαση και πρό-
δωσαν την πόλη, κάνοντας την ψευδή υποψία αληθινή εξα-
ναγκασμένοι από φόβο. 

 
ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

 

ΚΕΦ. Β. 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ (Βασιλιάς του Βασιλείου της Μακεδονίας, 382 

π.Χ.-336 π.Χ.) 
Στιχ.4. Ο Φίλιππος έστειλε πρέσβεις σε εχθρική πόλη των 

Θρακών. Οι Θράκες συγκάλεσαν συνέλευση και εκκάλεσαν 
τους πρέσβεις να μιλήσουν και όλοι ανυπομονούσαν να α-

κούσουν αυτά που θα έλεγαν. Ο Φίλιππος εκείνη ακριβώς 
τη στιγμή, μην αναμένοντάς τον (οι Θράκες) να επιτεθεί, 
κυρίευσε την πόλη.  

Στιχ.19. Ο Φίλιππος, αν και ποθούσε να κατακτήσει τη 
Θεσσαλία, αυτός μεν δεν πολεμούσε τους Θεσσαλούς φανε-
ρά. Όταν όμως οι Πελινναίοι πολεμούσαν τους Φαρσαλίους 
και οι Φεραίοι τους Λαρισαίους, οι δε υπόλοιποι όπως αυτοί 
ήταν διηρημένοι, πάντα βοηθούσε όσοι τον καλούσαν. Όταν 
νικούσε, δεν εξόριζε τους ηττημένους, ούτε έπαιρνε τα ό-
πλα τους, ούτε γκρέμιζε τα τείχη τους, τις αντίπαλες φα-
τρίες τροφοδοτούσε μάλλον παρά διέλυε, τους ασθενέστε-
ρους φρόντιζε, τους ισχυρότερους υποβίβαζε, του δήμου 
ήταν φίλος και τους δημαγωγούς κολάκευε. Με τούτα τα 
στρατηγήματα ο Φίλιππος κατέκτησε τη Θεσσαλία, όχι με 
τα όπλα. 

 

ΚΕΦ. Γ. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Βασιλιάς του Βασιλείου της Μακεδονίας, 356 

π.Χ.-323 π.Χ.) 
Στιχ.5. Ο Αλέξανδρος, επρόκειτο να παραταχθεί ενα-

ντίον του Δαρείου, παράγγελμα έδωσε στους Μακεδόνες, 
«Σε περίπτωση που πλησιάσετε τους Πέρσες, κλίνατε στο 
γόνα, με τα χέρια τρίψτε το χώμα. Όταν ηχήσει η σάλπιγ-
γα, τότε σηκωθείτε και επιτεθείτε στον εχθρό με ορμή 
και ψυχή». Οι μεν λοιπόν Μακεδόνες έτσι έκαναν, οι δε 
Πέρσες βλέποντας το προσποιητό προσκύνημα, έχασαν 
την ορμητικότητά τους για μάχη και η διάθεσή τους μαλά-
κωσε. Ο Δαρείος υπερηφανεύονταν και ήταν χαρούμενος, 
νομίζοντας πως είχε νικήσει αμαχητί. Οι Μακεδόνες με το 
σύνθημα της σάλπιγγας, αναπήδησαν, επιτέθηκαν ορμητι-
κά στους εχθρούς, και τους έτρεψαν σε φυγή διασπώντας 
τη φάλαγγά τους. 

Στιχ.13. Ο Αλέξανδρος στους στρατιώτες που τρέπονταν 
σε φυγή, έδινε μισοθωράκια αντί θωράκων, ώστε αν έμεναν 
στις θέσεις τους θα ήταν ασφαλείς, αφού θα ήταν καλυμ-
μένοι κατά πρόσωπο, ενώ αν διέφευγαν δεν θα μπορούσαν 
να προφυλάξουν τα νώτα τους. Έτσι λοιπόν κανείς δεν τρε-
πόταν σε φυγή, φοβούμενος ότι θα ήταν απροστάτευτος, 
αλλά πάντα νικούσαν μένοντας στη θέση τους. 

Στιχ.20. Ο Αλέξανδρος πολιορκούσε οχυρή περιοχή της 
Ινδίας. Οι Ινδοί, φοβισμένοι, συνήψαν συνθήκη να εξέλ-
θουν με τα όπλα τους. Αυτοί εξήλθαν, κατέλαβαν άλλο λό-
φο και εγκατέστησαν φρουρές και ο Αλέξανδρος οδήγησε 
τον στρατό εναντίον τους, με τους Ινδούς να επικαλούνται 
τη συνθήκη. Ο Αλέξανδρος παραδέχτηκε ότι είχε συνάψει 
συνθήκη για την έξοδό τους, αλλά περί αφέσεως να διαφύ-
γουν ουδέν υποσχέθηκε. 

Στιχ.20. Η στρατηγική και η σοφία μπορεί να φανεί πολύ 
χρήσιμη όχι μόνον σε όσους διεξάγουν πόλεμο αλλά και σε 
όσους διαφυλάσσουν την ειρήνη. Διότι όλοι οι άρχοντες 
χρειάζονται πολιτική, στρατηγική και πρόνοια, μέσω των 
οποίων θα κατευθύνουν τις πόλεις να κάνουν αυτά που 
χρειάζεται. Έτσι, τον καιρό της ειρήνης πρέπει να εξα-
σκείτε την κρίση σας με στρατηγικά επινοήματα, ενώ σε 
καιρό πολέμου-τι χρειάζεται να το γράψω; Αφού είναι 
προφανές. 

 
ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΤΟ 

 

ΚΕΦ. ΣΤ. 
ΠΥΡΡΟΣ (Βασιλιάς της Ηπείρου, 318 π.Χ.-272 π.Χ.) 
Στιχ.3. Ο Πύρρος συμβούλευε ότι πριν από τον πόλεμο 

θα έπρεπε κανείς να προσπαθεί να πείσει τους εχθρούς, 
χρησιμοποιώντας τον φόβο, την πλεονεξία, την απόλαυ-
ση, τον οίκτο, τη δικαιοσύνη, το νόμο, το συμφέρον και τη 
δύναμη. 
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ Α.ΑΚ.Ε. 2020-2021

Αποτελέσματα Διαγωνισμού Ποίησης
Πρακτικό αποτελεσμάτων λογοτεχνικού 

διαγωνισμού Ποίησης 
της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος 

 

Η κριτική επιτροπή του λογοτεχνικού διαγωνισμού Ποίη-
σης της Α.ΑΚ.Ε., αποτελούμενη από τους:  

Α. Δημήτριο Τσουκνίδα, Καθηγητή ΣΕΛΕΤΕ, Επίτιμο 
Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, 

Β. Δημήτριο Βίγλα, Εκπαιδευτικό, Λαογράφο, Μέλος της 
Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών 

Γ. Ειρήνη Μπιλικού, Λογοτέχνη, Μουσικό, Μέλος της Έ-
νωσης Ελλήνων Λογοτεχνών,  

αφού μελέτησαν και βαθμολόγησαν ο καθένας χωριστά, 
τα υποβληθέντα ποιήματα, προέκυψαν τα παρακάτω αποτε-
λέσματα: 

 
Βραβεία 
Πρώτο Βραβείο:  
Απονέμεται στον Μιλτιάδη Ντόβα για το ποίημά του με 

τίτλο «ΑΣΤΕΡΙ». 
Δεύτερο Βραβείο:  
Απονέμεται στον Κωνσταντίνο Σαββόπουλο για το ποί-

ημά του με τίτλο «Όσο υπάρχουν ήρωες!!!». 
Τρίτο Βραβείο:  
Απονέμεται στον Ιωάννη Καπετάνο για το ποίημά του με 

τίτλο «Σαν το 1821». 
 
Έπαινοι 
Πρώτος Έπαινος:  
Απονέμεται στον Λευτέρη Μουφτόγλου για το ποίημά 

του με τίτλο «Ιππότες των αιθέρων». 
Δεύτερος Έπαινος:  
Απονέμεται στον Μαίρη Χειμωνίδου για το ποίημά της 

με τίτλο «Τα φτερά της Ελευθερίας». 
Τρίτος Έπαινος:  
Απονέμεται στην Γεωργία-Γοργώ Αλεξίου για το ποίημά 

της με τίτλο «Ωδή στον Ίκαρο (ή Το πέταγμα του Ίκαρου)». 
 
Τιμητικές Μνείες 
Πρώτη Τιμητική Μνεία:  
Απονέμεται στην Φωτεινή Μίσσα για το ποίημά της με 

τίτλο «Ο ΠΙΛΟΤΟΣ». 
Δεύτερη Τιμητική Μνεία:  
Απονέμεται στον Ιωάννη Καλογερόπουλο για το ποίημά 

του με τίτλο «Πετώντας για τον … έρωτα». 
Τρίτη Τιμητική Μνεία:  
Απονέμεται στον Σπυρίδωνα Μίσσα για το ποίημά του με 

τίτλο «Ο Μικρός Αεροπόρος». 
Τρίτη Τιμητική Μνεία (λόγω ισοβαθμίας):  
Απονέμεται στον Δημήτριο Β. Ζαμπίκο για το ποίημά 

του με τίτλο «Ο Κρυφός Στρατός..!!». 
Η κριτική επιτροπή 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΓΛΑΣ 
ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΙΛΙΚΟΥ

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ 
 

Αστέρι 
 

Δαίδαλου το χαμόγελο, ξεφάντωμα στ’ Αστέρια·  
ορίζει γήινους θεούς και τ’ άσπρα περιστέρια. 
 
Ιερό ψεγάδι τ’ Ουρανού, το θάρρος και το δάκρυ·  
άσπιλο φως τ’ Ωκεανού σε κάθε άγια άκρη. 
 
Κρασί κερνάω της Οργής, φωτιά που μου γελάει! 
Οχτρός τα άστρα της σιγής, σαν ξωτικό μιλάει. 
 
Μιλάει η Γνώση και το Φως, της Αθηνάς Σοφία! 
Της Ιστορίας ο αχός, σε δεύτερη εκκλησία. 
 
Κοιμήθηκε ο Φαέθωνας, ο Ήλιος κι η Σελήνη. 
Του Εικοσιένα ξύπνησε θάμβος μεσ’ στην οδύνη!  
 
Οδύνη άχαρων καιρών, που θύμησες γυρεύουν. 
Δοξαστικής ανύψωσης κι ηρώων που παλεύουν. 
 
Απόλυτη όψη της ζωής, να μάχεσαι, να δίνεις! 
Εικόνες άσπρης φυλακής, μιας θυμωμένης κρήνης. 
 
Κρήνης του κάστρου των θεών, μ’ Ολύμπου τραγωδία! 
Στις όψεις τα’ Άναστρου πονώ, στα νεκρικά πεδία. 
 
Ψελλίζω αποφθέγματα νωχελικό είν’ θυμάρι. 
Ψεύτη Αγέρα οι σιωπές, αντίλαλος στον Άρη. 
 
Αντίλαλος στο παρελθόν, χλαμύδα απ’ το μέλλον. 
Θέατρα αθανάτων μορφών, με όψεις αρχαγγέλων! 
 
Σημείο Χρόνου και γραμμή, τ’ εικοσιένα τα’ άστρα. 
Στύγα γεννήτρια η πηγή, που δε λογιάζει κάστρα. 
 
Κάστρα μ’ απόηχο απ’ τη Γη, το γκρίζο το σκοτάδι. 
Σαν αλαλάζει ευγενική, η ελπίδα μ’ άγιο χάδι! 
 
Επάρσεων ήλιοι έσβησαν, τόξα όπου μιλάνε. 
Ανάβαση των ουρανών, π’ αντάρτες τραγουδάνε! 
 
Κέρινο της βοής σπαθί, μέταλλο που μιλάει. 
Αγέρωχη ύψωση ποθεί, σαν τ’ άστρα τα φιλάει! 
 
Ακόλουθος μοναχικός, τρανός κι ονειρεμένος! 
Προβάλλει ο Ίκαρος στητός, δάκρυ θυμού ντυμένος. 
 
Έλιωσε πάλι το κερί, ξανά δεν πέφτει όμως. 
Ήπιε τ’ αθάνατο κρασί, ηρώων φως και νόμος! 
 
Ο γλάρος μου χαμογελά και ο αετός μου νεύει. 
Πανίερες όψεις της μυρτιάς, π’ αερικά μαγεύει! 
 
Απόλυτο είν’ περίγραμμα σχέδια αναστενάζουν! 
Στ’ αεροπλάνου τη μορφή, π’ οι νότες αγκαλιάζουν. 
 
Οι νότες με τον Ουρανό και το τρελό τ’ αγέρι. 
Σημείωμα ενθυμήσεων, που κουβαλά τ’ Αστέρι!  
 

Μιλτιάδης Ντόβας 
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2ο ΒΡΑΒΕΙΟ 
 

Όσο υπάρχουν ήρωες!!! 
 

Είδα καθώς μεγάλωνες, το αίμα σου να βράζει, 

Και όσο και αν το προσπάθησαν, γνώμη να μη σου 

αλλάζει. 

Είδα στα ουράνια να κοιτάς, τα ατσάλινα φτερά τους, 

και μέσα σου να εύχεσαι, το να πετάς κοντά τους. 

Είδα τους άλλους να ενοχλεί, θόρυβος σαν διαβάζουν, 

μα εσένα τούτοι οι θόρυβοι, σα μουσική σου μοιάζουν. 

Είδα την αγωνία σου, πάνω στο πρόσωπό σου, 

κείνη τη μέρα που ‘γινε, η αρχή για τ’ όνειρό σου. 

Τότε που ήρθες με γονείς, στην πύλη στο Τατόι, 

Ήμουν εκεί και σε ‘βλεπα, κοιτούσες το ρολόι. 

Μα στιγμή ήταν και αυτή, με πόση υπερηφάνεια, 

μες στη δική μου αγκαλιά, σε άφηνε η μάνα. 

Λίγο καιρό μετά εκεί, ξανά όλοι οι δικοί σου, 

Μαζί και εγώ, το άξιζες ωραία η στολή σου. 

Είδα που δε σου άρεσε, κάτι το νιώθεις λείπει, 

μα δίνεται μόνο σε αυτόν, που δεν εγκαταλείπει. 

Και θαύμαζα τον κόπο σου, και την επιμονή σου, 

για αυτό που ονειρευόσουνα, να γίνεις στη ζωή σου. 

Ήρθε κι η μέρα να σε δω, να μπαίνεις σε αεροπλάνο, 

πόσο προσμένεις τη στιγμή, να ξανά πας κει πάνω. 

Πριν να ξαπλώσεις μου ‘λεγες, θα ‘μαι εκεί για σένα, 

μου το ‘λεγες και έτρεμες, με μάτια δακρυσμένα. 

Είδα που χρόνια φύγανε, μα εσύ εκεί σα βράχος, 

να ζεις με αυτό που αγαπάς, και να πετάς με πάθος. 

Με αυτούς που κοίταζες ψηλά, τώρα πετάς κοντά τους, 

έγινες ένας από αυτούς, και ζεις ανάμεσά τους. 

Είδα που ‘σουν στενάχωρος, όταν γυρνούσες σπίτι, 

και ευχή έκανα απ’ αύριο, κανένας να μη λείπει. 

Είδα να ψάχνεις κίνητρο, έμοιαζε να ‘ναι ψέμα, 

μα σου ‘φυγε σαν κοίταξες, απ’ έξω τα οπλισμένα. 

Είδα και τη μητέρα σου να έχει αγωνία, 

εκεί καθόταν σιωπηλή, στο σπίτι στη γωνία. 

Είδα που αναρωτήθηκε, γιατί Θεέ μου σε μένα, 

και τότε της ψιθύρισα, ήρωες του 21. 

Κατάλαβε το ένιωσα, στα μάτια της το είδα, 

μόλις της είπα: έγινε για μένα την ΠΑΤΡΙΔΑ!!! 

Έτσι και εμείς Ελλάδα μου, θα ‘μαστε εδώ κοντά σου, 

αυτό είναι το κίνητρο, τα γαλανά νερά σου. 

Γαλάζιο ήταν πάντοτε, και έτσι και θα απομείνει, 

μέχρι ρανίδα αίματος καμιά από μας μη μείνει!!! 

 Κωνσταντίνος Σαββόπουλος 

Με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελλη-
νική Επανάσταση του 1821 και της Εθνικής Παλιγγενε-

σίας, η Α.ΑΚ.Ε. θέλοντας να συμβάλλει στην ιστορική μας 
αυτογνωσία και διάσωση στο χρόνο της εθνικής μας μνή-
μης προκήρυξε Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό 
Ποίησης, αεροπορικού περιεχομένου, με σκοπό να αναδει-
χθεί το νόημα της Αεροπορικής Ιδέας και ο πόθος των Ελ-
λήνων για την “πτήση” προς την Ελευθερία.  

Λίγα πράγματα επιδρούν στον άνθρωπο όσο ο έντεχνος 
λόγος. Η ποίηση είναι το αρχαιότερο λογοτεχνικό είδος, 
διακρίνεται για το ρυθμό των στίχων της, την πρωτότυπη 
γλωσσική έκφραση και τους συνδυασμούς ήχων και σημα-
σιών. Οι μεγάλοι νομοθέτες της αρχαιότητας εισήγαγαν τη 
διδασκαλία του έντεχνου λόγου στα σχολεία: «Ίνα οι νέοι 
τας αρετάς των υμνουμένων εν τοις ποιήμασι ζηλούντες 
μιμηταί των έργων εκείνων γίγνονται». 

Ο ποιητής χρησιμοποιεί τη φαντασία για να συγκινήσει 
τον αναγνώστη και τον ακροατή. Απευθύνεται στο συναί-
σθημα, παρακολουθεί την ιστορία της πατρίδας του, τα πο-
λιτικά και κοινωνικά δρώμενα, τα ηθικά και θρησκευτικά 
γεγονότα και δεν αδιαφορεί για ό,τι συμβαίνει γύρω του. Ο 
μεγάλος μας ποιητής Κωστής Παλαμάς είχε πει: «Τα Μεγά-
λα Ιδανικά όταν ξεπέφτουν κι ο καθένας τα διώχνει από το 
σπίτι του, ο ποιητής τα παίρνει στο καλύβι του και άσυλο 
τους δίνει».  

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Δ.Σ. της Α.ΑΚ.Ε. εκφρά-
ζουν τα θερμά τους συγχαρητήρια προς τους διακριθέ-
ντες, αλλά και προς όλους όσοι έλαβαν μέρος, διότι α-
ξία έχει, όχι μόνο η διάκριση, αλλά και η συμμετοχή.

3ο ΒΡΑΒΕΙΟ 
 

Σαν το 1821 
 
Τίποτα δεν τελείωσε, ούτε άλλαξε η κατάσταση κι ας πέρασε τόσος καιρός μετά την επανάσταση τότε ο Γέρος του Μοριά, τους έκοψε τη φόρα Το ίδιο όμως χρειάζεται να κάνουμε και τώρα.  

Πολλοί από μας θα ήθελαν να είναι όλοι φίλοι να μη μιλάει όπως παλιά, μόνο το καριοφίλι μα κάτι τέτοιο φαίνεται σ’ αυτούς αδυναμία δεν πρέπει υποχώρηση να κάνουμε καμία.  

Θέλουν να αναπτύξουμε μέτρα εμπιστοσύνης ας δείχνουν επιθέσεις τους ως πράξεις καλοσύνης. Προτείνουν και αφοπλισμό, να μειωθεί ο στόλος οκνείς εάν στον πόλεμο δεν κλέβεις ασυστόλως. Όπως εμείς, έτσι κι αυτοί, τα θέλουν όλα πίσω καινούργιες πάλι απειλές, πως θα αντιμετωπίσω; Κάποιοι όμως είναι στ’ άρματα, όπως τότε στο Σούλι Ολημερίς πεντάλεπτοι, φυλάνε καραούλι.  

Σε Σκύρο, Λήμνο, Αγχίαλο, Τανάγρα και Καστέλι του Μακρυγιάννη απόγονοι και του Αριστοτέλη σπεύδουν στ’ αεροσκάφη τους με τόλμη και ωριμότητα κι αν άλλοι είναι χαλαρά, αυτοί είναι σε ετοιμότητα.   

Ιωάννης Καπετάνος 
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ΒΗΜΑ ΜΕΛΩΝ & ΦΙΛΩΝ

Η διαχρονική Ελληνο-Γαλλική συνεργα-
σία πάει πίσω περίπου διακόσια χρό-

νια, στη χαραυγή του σύγχρονου ελληνι-
κού κράτους, στο 1833, όταν οι δύο χώ-
ρες συνήψαν διπλωματικές σχέσεις. Οι ρί-
ζες όμως των Ελληνο-Γαλλικών σχέσεων 
πηγαίνουν πολύ βαθύτερα στο χρόνο, 
στην αρχαιότερη πόλη της Γαλλίας, τη 
Μασσαλία, την αρχαιοελληνική αποικία 
που ίδρυσαν οι Έλληνες Φωκαείς, περί το 
630 π.Χ., από όπου ξεκίνησαν οι μακραί-
ωνοι πολιτιστικοί και πολιτισμικοί δεσμοί, 
οι οποίοι ενώνουν μέχρι και σήμερα τις 
δύο χώρες. 

Η γαλλική επιρροή είναι εμφανής από 
το στήσιμο του σύγχρονου ελληνικού κρά-
τους, αμέσως μετά την επανάσταση του 
1821, ιδιαίτερα σε στρατιωτικά ζητήματα. 
Με τον εκσυγχρονισμό, την οργάνωση και 
την εκπαίδευση του ελληνικού στρατού, 
την ίδρυση της Στρατιωτικής Σχολής Ευ-
ελπίδων, θέτοντας τις βάσεις της στρα-
τιωτικής κουλτούρας συνέβαλαν οι Γάλλοι 
στον αρχικό βηματισμό του Πολεμικού 
Ναυτικού, θέτοντας τις βάσεις για την ορ-
γάνωση και την εκπαίδευση των στελεχών 
του και την ίδρυση της Σχολής Ναυτικών 
Δοκίμων, αλλά και το μετέπειτα εξοπλι-
σμό των Ε.Δ της χώρας μας στις αρχές του 
20ου αιώνα (1909-1912). Με εξαιρετικά 
για την εποχή γαλλικά όπλα για το Στρατό 
και πλωτά μέσα για το Π.Ν, μέχρι την αρ-
χική πτητική εκπαίδευση των πρώτων Ελ-
λήνων Ιπταμένων στην Etampes της Γαλ-
λίας και τον εξοπλισμό της νεοσύστατης 
τότε (1912) αεροπορικής υπηρεσίας της 

χώρας μας με τα πρώτα πολεμικά αερο-
σκάφη της χώρας μας, τύπου Henry Far-
man ΙΙΙ από την Γαλλία. 

Από τις αρχές της δημιουργίας του ελ-
ληνικού κράτους, αλλά και στην πορεία 
των χρόνων, οι δύο χώρες δεν στήριξαν 
τη συνεργασία τους μόνο στον εξοπλισμό 
και την αναδιοργάνωση του ελληνικού 
στρατού, αλλά υπήρξε μεταξύ τους κάτι 
ουσιαστικότερο. Η γαλλική στήριξη της 
χώρας μας σε διπλωματικό επίπεδο. Οι 
δύο χώρες ήταν σύμμαχοι κατά τη διάρ-
κεια των δύο παγκόσμιων Πολέμων, του 
Πολέμου της Κορέας και του Ψυχρού Πο-
λέμου και δεν υπήρξε ποτέ αντιπαλότητα 
μεταξύ τους, έχοντας μία φιλική και στρα-
τηγική συμμαχία για δεκαετίες, υπαγορευ-
όμενη τα πρόσφατα χρόνια από το σύνθη-
μα του 1974, «Ελλάς-Γαλλία Συμμαχία», 
υποδηλώνοντας έτσι τις βαθιές ιστορικές, 
πολιτιστικές και πολιτικές σχέσεις και τη 
στενή μεταξύ τους συνεργασία. Η συνερ-
γασία αυτή τα τελευταία χρόνια συνεχίζε-
ται ακλόνητη, με το σύγχρονο εξοπλισμό 

των κλάδων των Ε.Δ της χώρας σε πληθώ-
ρα συστημάτων, εμφατικά τόσο με την ε-
ποχή των Mirage (F-1, M-2000, M-2000-
5), από το 1974 μέχρι σήμερα, όσο με την 
εκκίνηση της νέας εποχής των μαχητικών 
Α/Φ Rafale. 

Η σύγχρονη Ελληνο-Γαλλική συνεργασία 
είναι πρόδηλη μέσω της στήριξης του 
Γάλλου Προέδρου Emmanuel Macron, όχι 
μόνο σε πολιτικό και διπλωματικό επίπε-
δο, αλλά και σε στρατιωτικό. Η στήριξή 
του στο πλαίσιο αντιμετώπισης της τουρ-
κικής επιθετικότητας το καλοκαίρι του 
2020 ήταν καταλυτική. Στο πλαίσιο αυτό 
βασίζεται και η εκτάκτως, λόγω της εμφα-
νιζόμενης ανάγκης από την τουρκική επι-
θετικότητα, σύμβαση της προμήθειας δε-
καοκτώ μαχητικών Α/Φ Rafale και την εν 
δυνάμει προμήθεια των φρεγατών 
Belh@rra για την ενίσχυση του Πολεμι-
κού Ναυτικού μας. 

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Η στήριξη 
της γαλλικής πλευράς προς την Ελλάδα 
δεν έρχεται μόνο από το κυβερνητικό επί-
πεδο. Εξίσου καθοριστικής σημασίας απο-
τελεί και η “στήριξη” από την κατασκευά-
στρια αεροναυπηγική εταιρεία, Das-
sault Aviation, των μαχητικών Α/Φ Μ-

2000/-5, αλλά και των μαχη-
τικών Rafale, ο αεροναυπηγι-
κός κολοσσός που δεν πού-
λησε ποτέ Α/Φ στην Τουρ-
κία από άποψη, αν αναλογι-
στούμε τη σχέση που έχει η 
οικογένεια Dassault, ιδρυτής 
και ιδιοκτήτης της εταιρείας 
Dassault Aviation με τη χώρα 
μας. Η οικογένεια Dassault, 
με ρίζες από τη Θεσσαλονίκη, 

από όπου “ξεκίνησε” ο Marcel Bloch (με-
τονομασθείς, το 1950, σε Dassault) και έ-
φτιαξε αυτόν τον κολοσσό και συνεχίζεται 
μέχρι σήμερα από τους απογόνους του, 
προερχόμενοι από τον Έλληνα παππού, 
τον Μωυσή Αλλατίνη της περίφημης οικο-
γένειας της Θεσσαλονίκης, και ενός Γάλ-
λου παππού, του Adolphe Bloch της ξα-
κουστής οικογένειας Dassault. 

Η συμφωνία για την προμήθεια των μα-
χητικών Rafale με τα όπλα τους και την α-
ντίστοιχη FOS, αν και θέτει σε άλλο επίπε-
δο πλέον την Π.Α για την εκτέλεση απο-
στολών με βάση τις επιχειρησιακές δυνα-
τότητες του Α/Φ Rafale -ως έναν εξαι-
ρετικό πολλαπλασιαστή ισχύος των Ε.Δ 
της χώρας μας- των συστημάτων και των 
όπλων του, εντούτοις δεν στηρίχθηκε 

Γράφει ο Απτχος (Ι) ε.α ΘΩΜΑΣ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
MSc, Phdc, Γεν. Γραμματέας Δ.Σ. Α.ΑΚ.Ε.

Ανάγκη εμβάθυνσης της διαχρονικής 
Ελληνογαλλικής συνεργασίας και φιλίας



καθόλου η εγχώρια Αμυντική Βιομηχα-
νία, δεν σχεδιάστηκε ως οφειλόταν η 
υποστήριξη του Α/Φ και των παρελκο-
μένων του μέσω της εγχώριας αμυντι-
κής βιομηχανίας, σε υποκατασκευαστι-
κό έργο, κυρίως σε εργοστασιακό επί-
πεδο. 

Σε μία περίοδο που η τουρκική επιθετι-
κότητα παίρνει επικίνδυνες διαστάσεις, 
κρίνεται επιτακτική η ενίσχυση των διε-
θνών σχέσεων και η ανάπτυξη πολύπλευ-
ρης εξωτερικής πολιτικής για μία ειρηνική 
αντιμετώπιση των εθνικών μας θεμάτων. 
Πρωτίστως όμως, πρέπει να καταστήσου-
με σαφές, ότι με την οικονομική μας ανά-
πτυξη και την ενίσχυση της αυτοτέλειας 
και της αποτρεπτικής ικανότητας των Ε.Δ 
επεκτείνουμε το επίπεδο της αποτρεπτι-
κής μας ισχύος, ως μία κρίσιμη μάζα εθνι-
κής ισχύος. Κρίνεται ως εθνική αναγκαιό-
τητα και επείγουσα προτεραιότητα ο σχε-
διασμός και η υλοποίηση μιας ολοκληρω-
μένης πολιτικής «επανίδρυσης» και «επα-
νεκκίνησης» της ΕΑΒΙ, στενά συνδεδεμέ-
νης με τον γενικότερο σχεδιασμό της οι-
κονομικής ανάπτυξης, και, της πολιτικής 
άμυνας και ασφάλειας της χώρας, ενι-
σχύοντας τη μαχητική ικανότητα των Ε.Δ 
και την αυτονομία τους σε επίπεδο εξο-
πλισμών. 

Η δυνατότητα υλοποίησης αυτής της 
λύσης έχει κυρίως πολιτική και δευτερευ-
όντως οικονομική χροιά. Η εμπλοκή της 
ΕΑΒΙ στην προμήθεια των Α/Φ Rafale θα 
μπορούσε να συμβάλει στη μεταλαμπά-
δευση τεχνογνωσίας, να αυξηθούν οι θέ-
σεις εργασίας, να κάνει ένα βήμα εμπρός 
η αμυντική βιομηχανία της χώρας μας για 
το καλύτερο αύριο. Αυτό δεν έγινε με την 
υπογραφή της προαναφερθείσας συμφω-
νίας, εντούτοις το “παράθυρο” της μελλο-
ντικής συνεργασίας παραμένει ανοικτό και 
μένει στην ελληνική πλευρά, σε συνεργα-
σία με τη γαλλική, να το αξιοποιήσει, ε-
μπλέκοντας εταιρείες αμυντικού υλι-
κού της χώρας μας για την υποστήριξη 
των Rafale. 

Μετά τα Rafale, μένει να δούμε αν έχει 
σειρά ένα ακόμη εξαιρετικό οπλικό σύ-
στημα, οι υπερσύγχρονες φρεγάτες 
Belh@rra για την ενίσχυση του Π.Ν, απο-
τελώντας μία ακόμη ευκαιρία ενίσχυσης 
της ΕΑΒΙ με τη ναυπήγηση των φρεγα-
τών στην Ελλάδα. 

Με τη συμφωνία για την προμήθεια των 
Rafale, επιβεβαιώνεται και συνεχίζεται η 
διαχρονική συνεργασία και φιλία μεταξύ 
των δύο χωρών, ενώ αποτελεί εξαιρετική 
αφορμή για να θιχθεί το ζήτημα της πε-
ραιτέρω εμβάθυνσης της Ελληνο-Γαλλικής 
συνεργασίας και φιλίας. Αυτή η εμβάθυν-
ση έρχεται να αναδείξει την ευκαιρία που 
επιτέλους πρέπει να αδράξουμε για να 

συναφθεί μία αμυντική συμφωνία για 
βαθύτερη συνεργασία στον αμυντικό το-
μέα, τόσο σε επίπεδο επιχειρήσεων, όσο 
και σε επίπεδο συνεργασίας στον τεχνο-
λογικό - εργοστασιακό τομέα, συμπα-
ραγωγής και από κοινού μελλοντικών 
δράσεων, όπως αυτή που ξεκίνησε με τη 
συμπαραγωγή του πρώτου κοινού ευρω-
παϊκού αεριωθούμενου Μη Επανδρωμέ-
νου Μαχητικού Α/Φ (UCAV) τεχνολο-
γίας Stealth nEUROn και με ενδεχόμενη 
προοπτική τη συνεργασία στο ολοκληρω-
μένο σύστημα εναέριας μάχης (Europe’s 
Future Combat Air System/FCAS), το ο-

ποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων και το 
επόμενο ευρωπαϊκό μαχητικό Α/Φ 6ης γε-
νιάς (Next Generation Fighter/NGF), 
στο οποίο συμμετέχουν, μέχρι τώρα, Γερ-
μανία, Γαλλία και Ισπανία (με national 
prime-contractors τις εταιρίες Dassault 
Aviation, Airbus, INDRA). 

Να ευχηθούμε, να προκύψει η πολυπό-
θητη πολιτική βούληση για περαιτέρω 
σε βάθος συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και 
Γαλλίας, στηρίζοντας και ενισχύοντας την 
Άμυνα και την ασφάλεια της χώρας μας, 
την εγχώρια Αμυντική Βιομηχανία και εν 
τέλει την εθνική ισχύ της. 
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¶ÚÔÌ‹ıÂÈ· Ì·¯ËÙÈÎÒÓ ∞/º RAFALE
Ο εξαιρετικός πολλαπλασιαστής ισχύος της ΠΑ της χώρας μας και ο πλέον κα-

τάλληλος για το επιχειρησιακό περιβάλλον του Αιγαίου και τη Ανατ. Μεσογείου, 
αλλάζοντας ριζικά τις ισορροπίες στην περιοχή.  

Με διακρατική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, η χώρα μας εξοπλίζεται με πολ-
λαπλού ρόλου μαχητικά αεροσκάφη Rafale F-3R. Μετά από μια υπερδεκαετή περίοδο “α-
πραξίας” σε εξοπλισμούς των Ε.Δ, λόγω της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης της χώ-
ρας, με την εξ ανατολών απειλή να έχει αυξηθεί κατακόρυφα μαχητικά Rafale έρχονται 
να ενισχύσουν την ήδη πολύ καλού επιπέδου μαχητική ικανότητα της Π.Α. 

Η συμφωνία περιλαμβάνει τρεις συμβάσεις προμήθειας 18 Rafale (12 μεταχειρισμέ-
νων και 6 καινούριων) με τη Dassault Aviation και την εν συνεχεία υποστήριξη (FOS) 
των με τις εταιρείες Dassault Aviation, Thales και Safran και της εν συνεχεία υποστή-
ριξής τους με αντισυμβαλλόμενη την εταιρία MBDA France. 

Τα Rafale θα εξοπλίσουν την 332 Μοίρα στην 114ΠΜ, Τανάγρα, συμπληρώνοντας το 
οπλοστάσιο της «Γαλλικής» Πτέρυγας Μάχης όπου επιχειρούν ήδη τα Μ2000-5. Η έ-
ναρξη παραλαβών των πρώτων 6 μεταχειρισμένων τοποθετείται στον Ιούλιο τ.ε., με 
ρυθμό παραλαβής ενός ανά μήνα. Τα 6 καινούρια Α/Φ θα παραληφθούν την άνοιξη 
του 2022, ενώ τα τελευταία 6 μεταχειρισμένα στις αρχές 2023. 

Τα προηγμένα συστήματα των Rafale συνδυαστικά προσφέρουν αεροπορική υπε-
ροχή, τόσο με τις αυξημένες δυνατότητές τους (Radar AESA RBE2, σύστημα αυτοπρο-
στασίας και ΗΠ SPECTRA – OSF), όσο κυρίως με τα στρατηγικά όπλα (SCALP), τα βλήματα 
αέρος-αέρος (METEOR) και αέρος-επιφανείας (EXOCET) που διαθέτει και δύναται να αξιο-
ποιεί σε εξαιρετικό βαθμό, αξιοποιώντας ταυτόχρονα πολλές δυνατότητές του, κυρίως 
για εκτέλεση ταυτόχρονα διαφορετικών αποστολών. 

Η εκπαίδευση της πρώτης ομάδας Ιπταμένων και μηχανικών υλοποιείται ήδη στην 
Γαλλία και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο, με την επόμενη ομάδα να συνεχίζει 
την εκπαίδευσή της.
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ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

Με θλίψη πληροφορηθήκαμε την α-
πώλεια του γηραιότερου βετεράνου αε-
ροπόρου Απτχου (Ι) ε.α. Παναγιώτη 
Καραγιάννη, Ισόβιου Τακτικού Μέλους 
της Α.ΑΚ.Ε. Τίμησε και δόξασε την Πο-
λεμική Αεροπορία, ως άξιος μαχητής 
του αέρος και της ζωής, πράττοντας στο 
ακέραιο το καθήκον του προς το έθνος 
και την πατρίδα. 

Θα τον θυμόμαστε και θα μνημονεύ-
ουμε πάντα το όνομά του ως έναν δια-
κεκριμένο πατριώτη αεροπόρο, που τί-
μησε τη χώρα του διεθνώς. Ο Θεός ας αναπαύει την ψυχή του 
στους ουρανούς εν ειρήνη. 

Τα Μέλη του Δ.Σ. της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος εκ-
φράζουν τα βαθύτατα συλλυπητήριά τους προς τον υιόν 
του, Γεώργιο Καραγιάννη και λοιπούς συγγενείς.  

ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ! 
 

Συνοπτικό βιογραφικό 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ε. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΠΤΕΡΑΡΧΟΥ ε.α. 

 
 Έγγαμος και πατήρ ενός άρρενος τέκνου και παππούς τριών 

εγγονιών. Εγεννήθη εις Αμυγδαλιάν Δωρίδος το 1917. Εισήχθη 
εις την Σχολήν Ικάρων το 1937 και ονομάσθη Ανθυποσμηναγός 
το 1940. Προήχθη εις Υποπτέραρχον το 1969 και απεστρατεύθη 
με το βαθμό του Πτεράρχου το 1972. 

 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑΙ ΣΧΟΛΑΙ – ΠΤΥΧΙΑ:  
1. Σχολή Ικάρων. 
2. Σχολή Γενικής Εκπαιδεύσεως και Ειδικοτήτων. 
3. Σχολή Πολέμου Αεροπορίας. 
4. Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών (Αγγλία). 
5. Ειδικών ΄Οπλων (Γερμανία). 
6. Επιτελών Αξιωματικών (Γαλλία). 
7. Ηλεκτρονικού Πολέμου (Αγγλία). 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΑΙ ΣΧΟΛΑΙ: Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών - 
Ραδιοηλεκτρολόγου «Α». 

 

ΞΕΝΑΙ ΓΛΩΣΣΑΙ: Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά. 
 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΝ ΤΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ: Μετά την αποφοίτησή 
του εκ της Σχολής Αεροπορίας και της Σχολής Γενικής Εκπαιδεύ-
σεως και Ειδικοτήτων, ετοποθετήθη με την κήρυξη του Ελληνοϊ-
ταλικού πολέμου τον Οκτώβριο 1940, εις την πρώτη Μοίρα Πα-
ρατηρήσεως (Αεροπλάνα BREQUET-19), εν συνεχεία δε εις στην 
Αεροπορική Βάση Λαρίσης και εις την Μοίρα POTEZ-63, μετα-
σχών των επιχειρήσεων του Αλβανικού μετώπου. 

Τον Ιανουάριο του 1941 απεστάλη μετά μικράς ομάδος είκοσι 

Αξιωματικών εις την αγγλικήν σχολήν Ι-
πταμένων (Χειριστών) εν Ιράκ προς με-
τεκπαίδευσιν επί των νέων μεθόδων και 
συστημάτων πτήσεων για την επάνδρω-
σιν των νέων βομβαρδιστικών αεροπλά-
νων (MARYLAND) άτινα επρόκειτο η Α-
μερική να χορηγήσει προς την Ελλάδα. 

Τον Νοέμβριο 1941, ετοποθετήθη εις 
την εν Αιγύπτω εδρεύουσαν 13ην ελλη-
νική μοίρα ελαφρού βομβαρδισμού και 
ναυτικής συνεργασίας (αεροπλάνα 
BLENHEIM), εκτελέσας κυρίως ως χειρι-

στής αλλά ενίοτε ως παρατηρητής πλείστας όσας πολεμικάς απο-
στολάς. 

Την 20ην Αυγούστου 1942 απογειωθείς από του Αεροδρομίου 
SAINT-JEAM της Παλαιστίνης, εβομβάρδισε επιτυχώς δια βομ-
βών βυθού, γερμανικό υποβρύχιο ευρισκόμενον εις περισκοπι-
κόν βάθος και εις θέσιν τορπιλλισμού αγγλικής ναυτικής δυνάμε-
ως, εις την θαλάσσιαν περιοχή έξωθι του Τελ-Αβίβ, όπερ βλα-
βέν, παρεδόθη εν συνεχεία. 

Τον Απρίλιο 1943, ετοποθετήθη εις το Υπουργείον Αεροπορίας 
(Κάϊρον), ως διευθυντής εκπαιδεύσεως.  

Τον Απρίλιο 1944, απεστάλη εις την Νότιο Αφρικήν (BLOEM-
FONTEIN), ίνα φοιτήση εις την Αγγλικήν Σχολήν Αξιωματικών Τη-
λεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών. Εκεί, εκτός του πτυχίου του Α-
ξιωματικού Τ-Η, έλαβε και το πτυχίο του Μηχανικού Ασυρμάτου. 

Το Μάιο 1944, επανελθών εις Μέση Ανατολήν (Κάϊρο), παρέ-
λαβε παρά ΄Αγγλου Διοικητού τη Διοίκησιν της Σχολής Τηλεπι-
κοινωνιών – Ηλεκτρονικών του Χελουάν, ένθα εφοίτουν ΄Αγγλοι 
και ΄Ελληνες μαθηταί, οίτινες Έλληνες απετέλεσαν τον πυρήνα 
της μεταπολεμικής οργανώσεως των μέσων Τ-Η της ελληνικής Α-
εροπορίας.  

Τον Αύγουστο 1945, επέστρεψε εις Ελλάδα και ετοποθετήθη 
εις την πρώτη ελληνική πτέρυγα (ΣΕΔΕΣ – Θεσσαλονίκη), ως ε-
πιτελής αξιωματικός Τ-Η, υπήρξε δε ο πρώτος οργανώσας το 
πρώτον ελληνικόν αεροδρόμιο, μετά των δύο εν αυτώ πολεμικών 
μοιρών διώξεως από πλευράς τηλεπικοινωνιών – ηλεκτρονικών. 

Τον Μάιο 1947, ετοποθετήθη εις το Υπουργείον Αεροπορίας, 
εις τη Διεύθυνση Α4, ως επιτελής Τ-Η. 

Τον Αύγουστο 1948, ετοποθετήθη εις την Ανωτέρα Διοίκηση 
Αεροπορίας ως Διευθυντής Τ-Η, οργανώσας τας πολεμικάς μοί-
ρας της Αεροπορίας από πλευράς Τ-Η και λαβών μέρος ως χειρι-
στής ή παρατηρητής εις αποστολάς κατά την περίοδο του συμ-
μοριτοπολέμου. 

Το Μάιο 1950, ετοποθετήθη εις το Γενικόν Επιτελείο Αεροπο-
ρίας ως Διευθυντής της Α4, οργανώσας τας τηλεπικοινωνίας – η-
λεκτρονικά της ελληνικής Αεροπορίας και σχεδιάσας την οργάνω-
ση Ραντάρ της Ελλάδος. 

΄Αξιον μνείας τυγχάνει, ότι κατά την ως άνω περίοδον, και συ-

Έφυγε από τη ζωή ο γηραιότερος βετεράνος αεροπόρος 
Απτχος (Ι) ε.α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

Ισόβιο τακτικό Μέλος της Α.ΑΚ.Ε. 
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γκεκριμένως κατά το 1954, εσχεδίασεν και οργάνωσεν την Σχο-
λήν Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών της Αεροπορίας (128 ΣΕ-
ΤΗ), ήτις λειτουργεί εν Καβουρίω από του 1954 και η οποία κατά 
την γνώμη των ειδικών του ΝΑΤΟ τυγχάνει η καλυτέρα των Βαλ-
κανίων και δύναται να χαρακτηριστεί ως το Ραδιοηλεκτρολογικόν 
Ινστιτούτον της Ελλάδος. Ταυτοχρόνως, ήτο και μέλος του γνω-
μοδοτικού Τεχνικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιο-
φωνίας. 

Τον Μάιο 1955, ετοποθετήθη εις το Αρχηγείον ΝΑΤΟ της Νεα-
πόλεως (AIRSOUTH) στην Ιταλία ως Διευθυντής του Κλάδου των 
ηλεκτρονικών . 

Τον Απρίλιο 1958, επανελθών εις Ελλάδα, ετοποθετήθη στο 
Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, ως Διευθυντής της Διευθύνσεως 
Α4. Ταυτοχρόνως διορίστηκε Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής 
Τηλεπικοινωνιών, ως επίσης και Σύνδεσμος και Τεχνικός Σύμβου-
λος της Ελλάδος παρά τω εν Χάγη τεχνικό Κέντρο Αεραμύνης του 
ΝΑΤΟ (SADTC). 

Τον Ιούνιο 1964, ανέλαβε τα καθήκοντα Αρχηγού Β΄ Κλάδου 
του ΓΕΑ. Ταυτοχρόνως ανέλαβε και τα καθήκοντα του Διοικητού 
της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας. 

Τον Ιούνιο 1964 ετοποθετήθη ως Επιτελάρχης του 31ου Αε-
ροπορικού Αρχηγείου Εκπαιδεύσεως. 

Από Ιανουάριο 1967 ως Αύγουστο 1967, ως Αρχηγός Β΄ Κλά-
δου του Αρχηγείου Αεροπορίας, όπου και επρότεινε και εισηγή-
θη την νομοθετικήν ρύθμισιν απείρων θεμάτων της Αεροπορίας. 

Από Αύγουστον 1967 έως Νοεμβρίου 1969, ηγήθη της Γενικής 
Διευθύνσεως της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας εις ήν ερ-
γασθείς αόκνως ανέπτυξεν παραδειγματικήν χρηστήν διοίκησιν, 
επιτυχών άριστα αποτελέσματα για την προαγωγή της Υπηρεσίας 
ταύτης, ως χαρακτηριστικώς ετόνισεν ο Δρ.Φυσικών Επιστημών, 
τότε Διευθυντής Α΄ της ΕΜΥ και νυν καθηγητής της Σχολής Ικά-
ρων κ.Στέφανος Παπαγιαννάκης εις την προσφώνισιν του επί τη 
αποχωρήσει εκ της ΕΜΥ του εν λόγω Πτεράρχου. 

 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ: 
1. Διευθυντής Ηλεκτρονικών του ΝΑΤΟ εν Νεαπόλει Ιταλίας. 
2. Μόνιμος Εθνικός Αντιπρόσωπος της Ελλάδος εις τους μεγα-

λυτέρους επιστημονικούς και τεχνικούς Οργανισμούς του ΝΑΤΟ 
και του ΟΗΕ ως κατωτέρω: Α) Συμβούλιον Αεροδιαστήματος A-
GARD (Παρίσι). Β) Κέντρον Ερευνών του ΝΑΤΟ STC (Χάγη). Γ) Ιν-
στιτούτον Ερευνών Φον Κάρμαν - VKI (Γενεύη). Δ) Παγκόσμιος 
Μετεωρολογικός Οργανισμός – WNO (Γενεύη). Ε) Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή Τηλεπικοινωνιών – EMCC (Παρίσι). ΣΤ) Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή Μακρών Γραμμών – ELLA (Παρίσι). Ζ) Τεχνική Ομάς της Στρα-
τιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ (Βρυξέλλαι). 

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ: 
1. Μέλος της Γεωδετικής και Γεωφυσικής Επιτροπής του Κρά-

τους. 
2. Πρόεδρος της Αερολέσχης Αθηνών. 
3. Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Μακρών Τηλεπικοινω-

νιακών Γραμμών ΟΤΕ. 
4. Εκπαιδευτής εις τας Σχολάς Πολέμου Αεροπορίας και Εθνι-

κής Αμύνης. 
5. Επίτιμο μέλος της Ελληνικής Αστροναυτικής Εταιρείας. 
Συμμετέσχεν εις ογδόντα περίπου διεθνή Συνέδρια υψηλού ε-

πιπέδου. 
 

ΠΑΡΑΣΗΜΑ: 
Aνώτερος Ταξιάρχης Φοίνικος, Χρυσούς Σταυρός Γεωργίου Α΄ 

(μετά ξιφών), Ταξιάρχης Γεωργίου Α’, Αργυρούς Σταυρός Φοίνι-
κος (μετά ξιφών), Μετάλλιον Εξαιρέτων Πράξεων, Εξαιρέτων Υ-
πηρεσιών, Αλβανίας, Μέσης Ανατολής, Επιθετικών Αναγνωρίσε-
ων.

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

ΜΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και στη μνήμη προσφιλών τους προσώπων κατέθεσαν 
συνδρομές 2021 στην Α.ΑΚ.Ε. οι κάτωθι τα αντίστοιχα ποσά. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ            30,00  
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ                        30,00  
ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ           30,00 
Γ ΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ         30,00  
ΤΣΑΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                      30,00 
 ΧΑΤΖΗΑΘΑΣΙΟΥ ΘΩΜΑΣ                 30,00 
ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ             30,00  
ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ              30,00  
ΜΕΓΑΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ                    5.000,00 
ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΣΟΦΙΑ         60,00 
ΣΚΛΗΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ                    50,00 
ΞΑΡΧΟΥΛΑΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ            30,00 
ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                  30,00 
ΓΙΑΚΟΒΙΤΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ                     30,00 
ΤΣΑΛΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ                         50,00 
ΖΑΜΠΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                  60,00 
ΜΟΥΡΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                  30,00 
ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΑΔΑΜ                           40,00 
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ      60,00 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                   30,00 
ΡΟΖΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ                           60,00 
ΑΡΓΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ                          30,00 
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ                    30,00 
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                   60,00 
ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                 30,00 
ΣΑΡΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ                             50,00 
ΜΠΑΣΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                30,00 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ           60,00 
ΓΕΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                      30,00 
ΜΕΡΚΑΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                   30,00 
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                   30,00 
ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                   30,00 
ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ               30,00 
ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                    30,00 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ            30,00 
ΖΩΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ                             30,00 
ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                  30,00

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

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 
 

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. - Τηλ.: 210-52.40.732 - e-mail: memfisae@otenet.gr 

 

Επιμέλεια - Συντονισμός έκδοσης 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΑΝΟΣ - 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
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Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ Π.Α.

¶·Ú¤Ï·ÛË 25Ë˜ ª·ÚÙ›Ô˘ 2021 
Μεγαλειώδης και ξεχωριστή ήταν η 

παρέλαση φέτος για την Εθνική Επέτειο 
της 25ης Μαρτίου και των 200 ετών α-
πό την Ελληνική Επανάσταση του 1821, 
με την παρουσία, μεταξύ άλλων, εκ-
προσώπων των κρατών των τότε Μεγά-
λων Δυνάμεων που συνέδραμαν τον α-
γώνα μας, τον Πρωθυπουργό της Ρω-
σίας, τον διάδοχο του Βρετανικού Θρό-
νου Πρίγκιπα Κάρολο και την Υπουργό 
Άμυνας της Γαλλίας. 

Στα συμμετέχοντα πτητικά μέσα, πέ-
ραν των αεροσκαφών και ελικοπτέρων 
των Ε.Δ. και των Σωμ. Ασφαλείας της 
πατρίδας μας, συμπεριελήφθησαν 4 μα-

χητικά αφη F-16 και 1 αφος εναέριου ανεφοδιασμού KC-135 της USAF, 4 γαλλικά μαχητικά Rafale της Armée de l'Air (FAF) και 1 αφος 
εναέριου ανεφοδιασμού Voyager της RAF (ΗΒ). 

«∏¡π√Ã√™ 2021» 
Πραγματοποιήθηκε και φέ-

τος η πολυεπιτυχημένη διε-
θνής άσκηση της Π.Α «Ηνίο-
χος 2021», από τις 12 έως 22 
Απριλίου 2021, στην 117 ΠΜ 
στην Ανδραβίδα, με συμμετο-
χή εκτός από μεγάλο αριθμό 
αεροπορικών δυνάμεων και 
λοιπών μέσων των Ελληνικών 
Ε.Δ., προσωπικό και μέσα α-
πό: Γαλλία (RAFALE, M-
2000D), Ηνωμένα Αραβικά Ε-
μιράτα (F-16), ΗΠΑ (F-16, 
MQ-9, KC-135), Ισπανία (F/A-
18 HORNET), Ισραήλ (F-15, F-
16), Καναδά (Air Weapon 
Managers – GCI) και Κύπρο 
(AW 139) -με συνολικό αριθ-
μό συμμετεχόντων 100 αεροσκαφών- καθώς και με παρατηρη-
τές από Αυστρία, Αίγυπτο, Ιορδανία, Ρουμανία και Σλοβενία. 

 Επιδίωξη της Π.Α και του ΓΕΕΘΑ αποτελεί ο «Ηνίοχος» να 
διατηρηθεί ως η πιο ανταγωνιστική άσκηση στη Μεσόγειο και 
την Ευρώπη, παρέχοντας υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, μια ξε-
χωριστή εμπειρία συμμετοχής-συνεκπαίδευσης και αποστέλλο-
ντας ένα σαφές μήνυμα αποτροπής στην Τουρκία, με τη συμμε-
τοχή πληθώρας οπλικών συστημάτων, κα-
λύπτοντας πλήρως το φάσμα των αποστο-
λών που διεξάγονται από την Π.Α από ε-
πιθετικές και αμυντικές επιχειρήσεις έως 
επιχειρήσεις αντεπίθεσης επιφανείας με 
τη συνδρομή της αεροπορικής δύναμης 
σε χερσαίες και θαλάσσιες επιχειρήσεις, 
από αποστολές αναγνώρισης έως αποστο-
λές έρευνας και διάσωσης μάχης, από α-
ποστολές εναντίον χρονικά ευαίσθητων 
στόχων έως επιχειρήσεις επιθετικής σά-
ρωσης και επιχειρήσεις υποστήριξης, με 
περιοχή δράσης από το Βόρειο Αιγαίο μέ-
χρι τα νότια της Κρήτης και από τα Επτά-
νησα μέχρι το σύμπλεγμα της Μεγίστης. 


