"Φως της αλήθειας, μάρτυρας των καιρών, δάσκαλος της ζωής είναι η Ιστορία"
Κικέρων (106-43 π.Χ.)
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

∞ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔ› ÛÎÔÔ› 2022

► Την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022 θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των
Μελών μας με τα εξής θέματα: Έκθεση Πεπραγμένων Δ.Σ. έτους 2021, Προϋπολογισμός 2022 και Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
► Κατά το νέο έτος 2022 θα πραγματοποιηθούν
οι κάτωθι εκδηλώσεις στους αντίστοιχους μήνες:
- Ειδικές Συνεδρίες Ανακήρυξης νέων Μελών
(Μάιο και Οκτώβριο)
- Επιστημονική Εσπερίδα Αεροδιαστημικού Θέματος (Μάιο ή Ιούνιο)
- Ετήσια Εκδήλωση προς Τιμήν της Πολεμικής Αεροπορίας (Νοέμβριο)
- Ειδική Συνεδρία, Επιμνημόσυνη Δέηση και Αγιασμός (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 συμμετέχουν 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.

∂ÂÙÂÈ·Î‹ ∂Î‰‹ÏˆÛË ªÓ‹ÌË˜ Î·È ∆ÈÌ‹˜
ÁÈ· Ù· 200 ¯ÚﬁÓÈ· ·ﬁ ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈÎ‹
∂·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 1821
∆ËÓ ¶¤ÌÙË
21 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘
2021 Ë ∞.∞∫.∂.
Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ ÛÙÔ ∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ªÔ˘ÛÂ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Â›ÛËÌË ÂÎ‰‹ÏˆÛË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ
ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ ÙË˜
∂ÂÙÂ›Ô˘ ÙˆÓ
200 ¯ÚﬁÓˆÓ ·ﬁ ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈÎ‹ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 1821.

Συνέχεια στη σελ. 2-3

∂È‰ÈÎ‹ ™˘ÓÂ‰Ú›· ∞.∞∫.∂.
Την Παρασκευή 10.12.2021 τελέσθηκε στο αμφιθέατρο της ΔΑΕ (Α/Δ Δεκέλειας) η καθιερωμένη ετήσια Επιμνημόσυνη Δέηση στη μνήμη των Θανόντων
μελών της Α.ΑΚ.Ε. από ιδρύσεώς της και ο Αγιασμός
για το νέο έτος. Ακολούθησε μικροδεξίωση στη Λέσχη της 123 ΣΤΕ.
➜ Στη σελ. 4 η αναφορά των θανόντων μελών

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 2022 να είναι γεμάτο
υγεία, χαρά και ευτυχία
Τα γραφεία της Α.ΑΚ.Ε. θα παραμείνουν κλειστά από 20.12.21 έως και 10.01.22
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E¶∂∆∂π∞∫∏ ∂∫¢∏§ø™∏ ∞.∞∫.∂. 21/10/2021

∂ÂÙÂÈ·Î‹ ∂Î‰‹ÏˆÛË ªÓ‹ÌË˜ Î·È ∆ÈÌ‹˜ ÁÈ· Ù· 200 ¯ÚﬁÓÈ·
·ﬁ ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈÎ‹ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 1821

(αριστερά) Γενική άποψη από την επετειακή
εκδήλωση της Α.ΑΚ.Ε. στο Αμφιθέατρο του
Πολεμικού Μουσείου Αθηνών, (άνω) το πάνελ

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι: της ΑΕ της Προέδρου της Δημοκρατίας, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος και του Αρχηγού της Μείζονος Αντιπολίτευσης, εκπρόσωπος του κ. Α/ΓΕΕΘΑ και του κ. Α/ΓΕΑ, εκπρόσωπος του Δημάρχου
Αθηναίων, πρώην Υπουργοί, εκπρόσωποι των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, του Προέδρου του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών, ο Διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και ο Διοικητής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Επίτιμοι Αρχηγοί, Πρόεδροι και εκπρόσωποι Συνδέσμων, Συλλόγων και Ινστιτούτων, ο Γενικός Διευθυντής της επιτροπής «Ελλάδα 2021», Ακόλουθοι Άμυνας φίλια
προσκείμενων χωρών, ο Αντιπρόεδρος του Πατριωτικού Ομίλου
Απογόνων Αγωνιστών του 1821 και Ιστορικών Γενεών της Ελλάδος, εκπρόσωποι, σπουδάστριες και σπουδαστές Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και πλήθος κόσμου.
Την εκδήλωση χαιρέτησαν, ο Πρόεδρος ΔΣ της ΑΑΚΕ, Απτχος
(Ι) ε.α Στυλιανός Αλεξόπουλος, ο οποίος καλωσόρισε τους προσκεκλημένους κηρύσσοντας την έναρξη της εκδήλωσης, ο εκπρόσωπος του Προέδρου του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών, Ταξίαρ-

χος (Δ) Κων/νος Μπίμπιζας-Πίνης
και ο Αντιπρόεδρος του Πατριωτικού Ομίλου Απογόνων Αγωνιστών
του 1821 και Ιστορικών Γενεών της
Ελλάδος, πρώην Υπουργός, Ανδρέας Ζαΐμης, απόγονος του ομώνυμου αγωνιστή της επανάστασης
του 1821. Τιμητική πλακέτα στον πρώην Υπουργό κ. Ανδρέα
Ζαΐμη επέδωσε ο πρόεδρος Δ.Σ. Α.ΑΚ.Ε.
Την εκδήλωση συντόνισε ο Γενικός Γραμματέας ΔΣ ΑΑΚΕ, Απτχος (Ι) ε.α Θωμάς Χατζηαθανασίου, Επίτιμος Δ/ΔΑΕ, υποβοηθούμενος υπό του Ειδικού Γραμματέα ΔΣ ΑΑΚΕ, Ανχου (Ι) ΛΣ
Μιχαήλ Σαρλή, Επίτιμου Γενικού Επιθεωρητή ΛΣ. Κατά την Εκδήλωση έλαβαν χώρα οι ακόλουθες επιμέρους θεματικές ενότητες :
Α. Παρουσίαση βιβλίου του Σμχου ε.α Ηλία Σβάρνα, ποιητή,
Έφορου Δ.Σ. Α.ΑΚ.Ε. «Άγνωστοι Αγωνιστές κατά τον Απελευθερωτικό Αγώνα της Εθνικής Παλιγγενεσίας του 1821», έκδοσης Α.ΑΚ.Ε., από τον Σμχο (Μ) ε.α Αναστάσιο Μπασαρά, μέλους του Δ.Σ της Α.ΑΚ.Ε.
Σκέψεις για το βιβλίο του μοιράστηκε με το ακροατήριο ο συγγραφέας Ηλίας Σβάρνας, ενώ στη συνέχεια βραβεύτηκε από τον
Πρόεδρο για την εξαιρετική προσφορά του στην καταγραφή και ανάδειξη των άγνωστων αγωνιστών του αγώνα για την ελευθερία
της Πατρίδας μας. Οι αναφορές και ο αγωνιστικός παλμός των όχι
τόσο γνωστών, αλλά εξαιρετικά σημαντικών, αγωνιστών και ηρώων μας, με καταλυτική δράση για την έκβαση της επανάστασης,
βγαλμένων από τα σπλάχνα του έθνους μας και μεγαλωμένων με

Βράβευση πρ. Υπουργού Ανδρέα Ζαΐμη

Βράβευση Ηλία Σβάρνα

Συνέχεια από σελ. 1
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τις αρετές και τις αξίες του γένους μας, φώτισαν βαθιά τις ρίζες
που οδήγησαν και επέτυχαν μία από τις ενδοξότερες εθνικο-θρησκευτικές επαναστάσεις στην ιστορία.
Τιμητική πλακέτα στον κ. Ηλία Σβάρνα επέδωσε ο Πρόεδρος
Δ.Σ. Α.ΑΚ.Ε.
Β. Ομιλία με τίτλο «Η Συμμετοχή του Αεροπορικού Όπλου
στους Παράγοντες Ισχύος των Ελληνικών ΕΔ, 1911-2021»,
με ομιλητή τον Απτχο (Ι) εα Γρηγόριο Πρεζεράκο.
Η ομιλία για τη συμμετοχή του αεροπορικού όπλου στους παράγοντες ισχύος των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων (1911-2021)
φώτισε τη διαχρονική και ένδοξη πορεία του αεροπορικού όπλου,
της Πολεμικής Αεροπορίας μας, στο διάβα της ελεύθερης ιστορίας της νεότερης πατρίδας μας. Από τα σπάργανά του μέχρι τη
μετουσίωσή του σε ξεχωριστό Κλάδο των ΕΔ της χώρας μας, την
ανάπτυξη, τη δράση, την αγωνιστική συμμετοχή, τις διακρίσεις
του αεροπορικού όπλου και εν κατακλείδι τη δημιουργία της ισχυρής και φημισμένης σε παγκόσμιο επίπεδο Ελληνικής Πολεμικής
Αεροπορίας, που όλες οι αεροπορίες ανά τον κόσμο επιζητούν
την επαφή και τη συνεργασία μαζί της για αποκόμιση γνώσεων και
εμπειριών από την μαχητική ικανότητα των Ελλήνων αεροπόρων.
Στοχεύοντας πάντα στο καλύτερο αύριο αυτής.

Βράβευση Απτχου (Ι) ε.α. Γρηγορίου Πρεζεράκου
Τιμητική πλακέτα στον κ. Γρηγόριο Πρεζεράκο επέδωσε ο εκπρόσωπος του Αρχηγού της Μείζονος Αντιπολίτευσης, Βουλευτής
κ. Γεώργιος Τσίπρας.
Γ. Παρουσίαση του επετειακού γλυπτού με τίτλο «Υπερηχητικό Άγονων Εδαφών» του Κοσμήτορα της Σχολής Καλών Τεχνών
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Καθηγητή κ. Χάρη Πρέσσα, αλλά και παρουσίαση μουσικής σύνθεσης του καθηγητή, με τη συνδρομή του Κοσμήτορα του
ΔΣ της ΑΑΚΕ, πρ. Γεν. Διευθυντή ΥΠΕΘΑ, κ. Αναστάσιου Τενεκούδη.
Μέσω του γλυπτού, ευγενική προσφορά του κ. Χάρη
Πρέσσα προς την Α.ΑΚ.Ε γίναμε μάρτυρες της ενσωμάτωσης και της μεταλαμπάδευσης της αρχέγονης ενασχόλησης του λαού μας στη
νέα διάσταση που έφερε το
αεροπορικό όπλο, που αποτελούσε πανάρχαιο πόθο και
την πρώτη, έστω, μυθική υλοποίησή της στο εγχείρημα
του Δαίδαλου και την πρώτη
αεροπορική απώλεια του Ικάρου, θέτοντας τις βάσεις
στο παγκόσμιο κυνήγι του οΤο επετειακό γλυπτό
νείρου για την κατάκτηση
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Η κ. Κλειώ Σγουροπούλου παρέλαβε το βραβείο του κ. Χ. Πρέσσα
της τρίτης διάστασης.
Τιμητική πλακέτα στον κ. Χάρη Πρέσσα απένειμε ο πρώην Υπουργός κ. Ευάγγελος Αποστολάκης, την οποία παρέλαβε λόγω
απουσίας του καθηγητή, η Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθηγήτρια κ. Κλειώ Σγουροπούλου.
Δ. Απονομή Βραβείων Πανελλήνιου Ποιητικού Διαγωνισμού, Αεροπορικού περιεχομένου με αφορμή τον εορτασμό της
επετείου των 200 ετών από την επανάσταση του 1821, με ανάγνωση του πρακτικού της κριτικής επιτροπής από τον Πρόεδρό
της κ. Δημήτριο Τσουκνίδα, ενώ ο πρωτεύσας στον διαγωνισμό
κ. Μιλτιάδης Ντόβας, ανέγνωσε το ποίημα που του χάρισε την
πρώτη θέση.
Μέσω της απονομής των βραβείων μάς άγγιξε ο οίστρος των
πρωτευσάντων στον πανελλήνιο ποιητικό διαγωνισμό, αεροπορικού περιεχομένου, με σκοπό να αναδειχθεί το νόημα της Αεροπορικής Ιδέας και ο πόθος των Ελλήνων για την «πτήση» προς
την ελευθερία και απολαύσαμε την ποιητική τους προσέγγιση αναφορικά με την λογοτεχνική διάσταση του αεροπορικού όπλου,
καθότι λίγα πράγματα επιδρούν στον άνθρωπο, όσο ο έντεχνος
λόγος.
Τιμητικό μετάλλιο στον κ. Μιλτιάδη Ντόβα (Α’ Βραβείο) επέδωσε ο Πρόεδρος Δ.Σ. Α.ΑΚ.Ε. και στον κ. Κωνσταντίνο Σαββόπουλο (Β’ Βραβείο) και κ. Ιωάννη Καπετάνο (Γ’ Βραβείο), ο εκπρόσωπος του κ. Α/ΓΕΕΘΑ και κ. Α/ΓΕΑ, Υπτχος (Ι) κ. Αντώνιος
Βασιλείου, Διοικητής Σχολής Ικάρων.
Την εκδήλωση επένδυσε οπτικοακουστικά το μέλος της
Α.ΑΚ.Ε Σαράντος Σακελλάκος, εικαστικός φωτογράφος, με
δύο Ηχοράματα δημιουργίας του, ένα επετειακό για το 1821,
εισαγωγικό της
εκδήλωσης και ένα αντίστοιχο αεροπορικό για το
κλείσιμό της. Τον
κ. Σακελλάκο συνεχάρη για την ευγενική του προσφορά, ο Πρόεδρος ΔΣ ΑΑΚΕ.
Η όλη εκδήλωση
διεξήχθη σε εξαιρετικά συγκινησιακό κλίμα. Μετά το
πέρας παρατέθηκε
δεξίωση στους
προσκεκλημένους,
ενώ διατέθηκε και
το βιβλίο του Ηλία
Σβάρνα στους παριστάμενους.
Α΄ Βραβείο Ποίησης στον κ. Μιλτιάδη Ντόβα
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ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΔΕΗΣΗ - ΑΓΙΑΣΜΟΣ
Συνέχεια από σελ. 1

Ο Πρόεδρος καλωσόρισε τα μέλη και φίλους που συμμετείχαν τονίζοντας ότι η Α.ΑΚ.Ε. διατηρεί στη μνήμη της και θα τιμά πάντα
τους απόντες - μέλη της με μεγάλη συγκίνηση και ανέγνωσε τα ονοματεπώνυμα των «θανόντων» μελών της, που φθάνουν φέτος τους
191.
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΘΙΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΤΩΝΑΚΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΡΑΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡΣΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΥΔΟΥΣΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΡΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΒΑΙΔΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΙΝΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΦΙΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΒΕΛΟΥΔΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΒΡΑΧΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΝΙΗΛ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΑΡΔΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΙΑΓΚΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ
ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΚΙΛΛΑΣ ΚΡΑΤΙΝΟΣ
ΓΟΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΓΡΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΑΝΙΗΛ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΚΛΕΙΩ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΑΦΙΓΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΖΑΜΠΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΖΕΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΤΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΘΛΙΒΕΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΙΩΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΚΑΒΑΣΙΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΜΠΙΤΣΑ - ΞΥΔΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΗΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΡΑΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΡΤΑΛΑΜΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΑΡΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΚΑΜΠΙΤΣΑ - ΞΥΔΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΕΛΑΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΤΣΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΤΣΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΝΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΡΑΡΓΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΥΡΤΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΑΓΟΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΑΘΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΙΤΜΕΡ ΕΔΜΟΝΔΟΣ
ΛΑΜΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΕΒΙΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΚΑΝΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΕΤΑΞΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΑΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΠΑΡΔΑΒΙΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΟΥΡΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΙΣΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΜΕΛΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΕΡΔΕΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΝΑΟΥΜ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΞΥΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΖΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΝΤΟΛΕΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ
ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΠΑΣΑΛΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΤΣΗΣ ΧΑΡΗΣ
ΠΑΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ
ΠΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΣΑΒΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΣΑΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΚΟΥΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΘΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
ΤΖΟΥΒΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΟΥΜΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΤΣΟΥΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΑΘΩΣ
ΦΑΚΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΙΡΦΙΛΙΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΦΟΥΝΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΡΑΤΣΑΡΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΨΩΜΑΣ ΗΛΙΑΣ
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∂Î‰‹ÏˆÛË ÈÛÙÔÚÈÎ‹˜ ÌÓ‹ÌË˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÔÓÂ˘ı¤ÓÙÂ˜
∞ÂÚÔﬁÚÔ˘˜ ÔÏÂÌÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ŒÔ˘˜ 1940-41
Το Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο 124 ΠΒΕ από το Πολεμικό Μουσείο/Παράρτημα Τρίπολης,
σε συνεργασία με την 124 ΠΒΕ, την ΑΑΚΕ, τον ΠΑΝΣΥΒΑ και την
ΕΕΕΣ&ΔΙΣ «ΚΗΡΥΚΕΙΟΝ», εκδήλωση ιστορικής μνήμης, αφιερωμένης στους 30 φονευθέντες αεροπόρους πολεμιστές του Έπους
του 1940-41.
Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του
Δήμου Τρίπολης για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Εθνική Παλιγγενεσία, τα 80 έτη από το Έπος του 1940-41 και τον εορτασμό του Προστάτη της Π.Α Αρχαγγέλου Μιχαήλ.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι κομμάτων, τοπικών και όμορων αρχών και πολιτιστικών φορέων Αρκαδίας, Αργολίδας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, αντιπροσωπείες αξκών
ΕΔ&ΣΑ Πελοποννήσου, εκπρόσωποι Ενώσεων Αποστράτων Αρκαδίας, Μεσσηνίας, εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΙΠΑ και μέλη οικογενειών
πεσόντων αεροπόρων.
Χαιρετισμό απηύθυναν ο Σμχος (Ι) Γρηγόριος Διόλαντζης, Υπδκτής 124ΠΒΕ, ο Δρ Γεώργιος Γερούλης, Απτχος (Ι) ε.α., Μέλος
του ΔΣ ΑΑΚΕ, οι οποίος διάβασε και το μήνυμα του Προέδρου ΔΣ
ΑΑΚΕ Απτχου (Ι) ε.α. Στυλιανού Αλεξόπουλου, ο κ. Αδαμάντιος
Ζυγομαλάς, Πρόεδρος του ΠΑΝΣΥΒΑ και χαιρετισμό μέσω μηνύματος απηύθυνε ο κ. Κων/νος Βλάσης, Βουλευτής Αρκαδίας.
Ο Διευθυντής του Πολεμικού Μουσείου/Παραρτήματος Τρίπολης Ασμχος (ΤΕΑ) Δημήτριος Φωτόπουλος στην εισήγησή του έκανε μια σύντομη αναφορά στην ιστορία της Ελληνικής Αεροπορίας, τονίζοντας την παράλληλη εξέλιξή της με τις υπόλοιπες αεροπορίες του δυτικού κόσμου, καθώς και τις διακρίσεις των αεροπόρων μας των πρώτων πτήσεων.
Την κεντρική ομιλία της εκδήλωσης είχε ο Πρόεδρος της ΕΕΕΣ&ΔΙΣ «ΚΗΡΥΚΕΙΟΝ» κ. Γεώργιος Δ. Μέρμηγκας, με θέμα «Οι
τριάντα μαχητές της Ελληνικής Βασιλικής Αεροπορίας (Ε.Β.Α) που
εφονεύθησαν ηρωικώς μαχόμενοι στην περιοχή της Βορείου Ηπείρου, κατά την περίοδο 1940-1941», ειδικά αφιερωμένη στους
δέκα Πελοποννήσιους φονευθέντες ήρωες των αιθέρων. Το θέμα
της ομιλίας, προξένησε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των ακροατών,
καθόσον στους πεσόντες αεροπόρους εντός της Βορείου Ηπείρου, συμπεριλαμβάνονται και τρείς Αρκάδες Αετοί, που υπηρέτησαν σε πολλαπλούς ρόλους σε Πολεμικές Μοίρες Δίωξης και Βομβαρδισμού.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έκλεισε η Ευρωπαϊκή Χορωδία

του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης, με την απόδοση της Α΄ Ωδής
του Ύμνου εις την Ελευθερίαν του Διονυσίου Σολωμού, σε εκτέλεση από την πρωτότυπη μελοποίηση του Νικολάου Χακιόπουλου
Μάντζαρου.

Χαιρετισμός Προέδρου του ΔΣ
«Αξιότιμοι προσκεκλημένοι,
Εκ μέρους του ΔΣ της ΑΑΚΕ αισθάνομαι την ανάγκη να απευθύνω θερμό χαιρετισμό στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης του Πολεμικού Μουσείου Τρίπολης/Παραρτήματος Τρίπολης, αποδίδοντας τιμή στους Έλληνες αεροπόρους, οι οποίοι αγωνίστηκαν ηρωικά εναντίον υπέρτερων δυνάμεων και θυσιάστηκαν στο Βορειοηπειρωτικό μέτωπο κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο 1940-41 για
την ελευθερία της πατρίδας, πιστοί στο αρχαίο ελληνικό πνεύμα,
άξιοι διάδοχοι των ηρώων του ’21.
Οφείλουμε στη μνήμη τους την τιμή αυτή, σε αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους κατακτώντας ως μαχητές Αεροπόροι ένα Ουράνιο
Ύψωμα, το ’40-41, για εμάς τους νεότερους. Με τη θυσία τους έγραψαν τις λαμπρότερες σελίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, άλλαξαν το ρουν της παγκόσμιας ιστορίας και ανέβασαν στα
ύψη την τιμή και αξιοπρέπεια του έθνους μας διεθνώς, για την ελευθερία, τη δημοκρατία και την αγάπη προς την πατρίδα.
Στην εποποιία του 1940-41 όλοι οι Έλληνες μαχητές έπραξαν
στο ακέραιο το καθήκον τους.
Δίδαξαν ότι η επιθυμία για την ελευθερία ήταν αυτή που έδινε
πάντα τη νίκη στους Έλληνες, όχι η υπεροπλία και η αριθμητική
υπεροχή. Οι ηρωικές πράξεις τους προκάλεσαν το διεθνή θαυμασμό και έπεισαν ότι ο αγώνας τους αυτός δεν ήταν υπόθεση ενός
έθνους, ενός κράτους, αλλά ολόκληρης της ανθρωπότητας.
Η μνήμη τους αποτελεί φωτεινό φάρο, δείχνοντάς μας πάντα
το δρόμο για τη διατήρηση της εθνικής ανεξαρτησίας και εδαφικής ακεραιότητας της χώρας μας.
Τιμή και δόξα στους Ήρωες Πεσόντες Αεροπόρους κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940-41.
Κλείνοντας θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια,
στον Διευθυντή του Πολεμικού Μουσείου / Παραρτήματος Τρίπολης για τη διοργάνωση της εκδήλωσης, στους συνδιοργανωτές και
σε όλους τους αξιότιμους προσκεκλημένους, που δεν ξεχνούν να
τιμούν τους Ήρωες!».
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OI ΣΕΛΙΔEΣ ΤΗΣ Π.Α.

∂›ÛËÌÔ˜ ∂ÔÚÙ·ÛÌﬁ˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÛÙ¿ÙË ÙË˜ ¶.∞
∞Ú¯·ÁÁ¤ÏÔ˘ ªÈ¯·‹Ï

Τη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Ικάρων/ΑΒ Δεκέλειας, ο επίσημος εορτασμός του προστάτη της Π.Α
Αρχαγγέλου Μιχαήλ, παρουσία του ΥΕΘΑ κ. Νικόλαου Παναγιωτόπουλου, του ΥΦΕΘΑ κ. Νικόλαου Χαρδαλιά και του Α/ΓΕΑ Απτχου (Ι)
Γεώργιου Μπλιούμη.
Στην τελετή παραβρέθηκαν: ο βουλευτής κ. Αθανάσιος Μπούρας, ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής, εκπρόσωποι των Κομμάτων της Βουλής, ο Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως, κ. Αθηναγόρας, ο Α/ΓΕΣ, Ανσγος Χαράλαμπος Λαλούσης, ο
Α/ΓΕΝ, Ανχος Στυλιανός Πετράκης ΠΝ, εκπρόσωποι των Αρχηγών ΕΛΑΣ, Π.Σ και ΛΣ-ΕΑ, Ανώτατοι Αξιωματικοί της Π.Α, αντιπροσωπείες
Αξιωματικών και Υπαξιωματικών των Ε.Δ & Σ.Α, επίτιμοι Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ και ΓΕΑ, αντιπροσωπείες Ενώσεων Αποστράτων, πολιτικό προσωπικό της Π.Α, αντιπροσωπείες ξένων χωρών και τοπικές πολιτειακές Αρχές.
Την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκαν στην 114 ΠΜ/ΑΒ Τανάγρας πτήσεις Αξιωματικών Ιπταμένων εν αποστρατεία και διαπιστευμένων στο ΥΠΕΘΑ δημοσιογράφων, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εορτή του προστάτη της Π.Α Αρχαγγέλου
Μιχαήλ. Οι πτήσεις πραγματοποιήθηκαν με αφη M2000-5, καθώς και αφη F-16Block 50 και Block 52+Advanced.

Ημερήσια Διαταγή Α/ΓΕΑ
για την Εορτή του Προστάτη της Π.Α 2021

«Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Μαθητές των Παραγωγικών
Σχολών, Σμηνίτες και Πολιτικό Προσωπικό,
Τιμούμε σήμερα με την αρμόζουσα μεγαλοπρέπεια τον Προστάτη της Πολεμικής μας Αεροπορίας Αρχάγγελο Μιχαήλ και του
ζητάμε όπως πάντα, να μας καθοδηγεί στον αέρα, στα πιλοτήρια
των αεροσκαφών , στο έδαφος και στις πίστες των αεροδρομίων,
στα συνεργεία τεχνικής υποστήριξης, στις απομακρυσμένες κορυφές των ραντάρ, στα υπόγεια κέντρα Διοίκησης και Ελέγχου και
σε κάθε σημείο αεροπορικής δραστηριότητας.
Τιμούμε τους ένδοξους πεσόντες μας, οι οποίοι προσέφεραν
ό,τι πολυτιμότερο διέθεταν, την ίδια τους τη ζωή, στο βωμό του
καθήκοντος. Με την αυτοθυσία τους αναδείχθηκαν σε διαχρονικά
σύμβολα μαχητικότητας και ηρωισμού και αποτελούν την έμπνευση για τους σημερινούς αεροπόρους.
Ο φετινός άλλωστε εορτασμός συμπίπτει με τον λαμπρό εορτασμό των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Επιβάλλεται να στρέφουμε το βλέμμα μας στο παρελθόν, να
θυμόμαστε τις ένδοξες στιγμές μας και να αντλούμε δύναμη και
υπερηφάνεια. Τιμούμε το παρελθόν και εμπνεόμαστε από τα επιτεύγματα των προγόνων μας σε όλα τα επίπεδα.
Η Πολεμική Αεροπορία λειτουργεί ως βασικός πυλώνας της Εθνικής ασφάλειας της χώρας και κύριος αποτρεπτικός παράγοντας για όσους επιβουλεύονται την εθνική μας κυριαρχία και την

εδαφική μας ακεραιότητα. Βρίσκεται διαρκώς σε υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα προκειμένου να ανταπεξέλθει σε οποιαδήποτε
πρόκληση, με τα αεροσκάφη μας να πετούν αδιάκοπα έως το πιο
απομακρυσμένο σημείο της Ελληνικής επικράτειας αντιμετωπίζοντας οποιονδήποτε κίνδυνο για τον εθνικό εναέριο χώρο. Παράλληλα συμμετέχει σε πλήθος διεθνών ασκήσεων και δραστηριοτήτων ενισχύοντας το εθνικό αποτύπωμα της χώρας μας στο διεθνές περιβάλλον.
Καθημερινή επίσης είναι και η προσφορά στην ελληνική κοινωνία. Με αποστολές Αεροπυρόσβεσης, Έρευνας- Διάσωσης και Αεροδιακομιδές ασθενών. Πυροσβεστικά και μεταφορικά αεροσκάφη μαζί με τα ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας επιχειρούν
στο πλαίσιο της κοινωνικής μας ευθύνης, στις πιο απομακρυσμένες περιοχές για να σώσουν ζωές, να προστατέψουν τις περιουσίες πολιτών καθώς και τον φυσικό πλούτο της χώρας.
Σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να παρακολουθούμε την ανάπτυξη ενός γενναίου προγράμματος ενίσχυσης των δυνατοτήτων της Πολεμικής Αεροπορίας, κοιτώντας τις ανάγκες του
σήμερα αλλά και του αύριο. Στόχος μας είναι μια ισχυρή και ευέλικτη Πολεμική Αεροπορία, που θα λειτουργεί ως δύναμη αποτροπής, ικανή να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις και να προσαρμόζεται αποτελεσματικά στις απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος.
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Στο πλαίσιο αυτό η αγορά των σύγχρονων αεροσκαφών Rafale, τα οποία
πολύ σύντομα θα πετούν στους ελληνικούς Ουρανούς, η εν συνεχεία υποστήριξη όλων των υφιστάμενων οπλικών
συστημάτων προς αύξηση της διαθεσιμότητας, η αγορά νέων έξυπνων όπλων
και η δημιουργία του νέου εκπαιδευτικού κέντρου στην Καλαμάτα, οικοδομούν πλέον μια νέα πραγματικότητα.
Ταυτόχρονα, προετοιμαζόμαστε για την
Πολεμική Αεροπορία του αύριο, για τη
μετάβαση στο μελλοντικό επιχειρησιακό περιβάλλον όπου κυριαρχούν η δικτυοκεντρική φιλοσοφία και οι τεχνολογίες αιχμής. Παράλληλα με
αυτά, σημαντικό βάρος έχει δοθεί στη βελτίωση των υποδομών
και των συνθηκών διαβίωσης του προσωπικού και των οικογενειών τους, με την ανακαίνιση και κατασκευή νέων εγκαταστάσεων,
την ανανέωση του στόλου των οχημάτων, τη δημιουργία των χώρων φιλοξενίας Hellenic Wings Inns, καθώς και τη νέα Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, την αγορά νέου ιατρικού εξοπλισμού και την
ανακαίνιση κλινικών στο 251 ΓΝΑ.
Εγγύηση όμως της επιχειρησιακής ικανότητας και αποτελεσματικότητας της Πολεμικής Αεροπορίας αποτελούν τα στελέχη της.
Ο άνθρωπος συνεχίζει να αποτελεί τον πλέον καθοριστικό παράγοντα και για το λόγο αυτό επενδύουμε και δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στους τομείς εκπαίδευσης και της ασφάλειας των πτήσεων και εδάφους, ως δύο από τους βασικότερους πυλώνες για την
επιτυχία της αποστολής μας.
Η Πολεμική Αεροπορία αποτελεί μια ισχυρή ασπίδα για την α-
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σφάλεια και την ευημερία της χώρας
μας και το ανθρώπινο δυναμικό μας, αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της προσφοράς αυτής.
Κύριε Υπουργέ,
Το προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας, εργάζεται με υψηλό ηθικό, πίστη και αφοσίωση, αγωνιζόμενο καθημερινά μέσα σε δύσκολες συνθήκες. Να
είστε βέβαιος ότι η Πολεμική Αεροπορία θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις του παρόντος και τις προκλήσεις του μέλλοντος και θα φέρει εις
πέρας κάθε αποστολή που θα της ανατεθεί, για την υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και
των εθνικών μας συμφερόντων.
Άνδρες και Γυναίκες της Πολεμικής Αεροπορίας,
Σας συγχαίρω για την προσφορά στην Πολεμική Αεροπορία. Επιτελείτε έργο σπουδαίο για την πατρίδα και την ελληνική κοινωνία,
για το οποίο πρέπει να αισθάνεστε υπερήφανοι. Θα ήθελα επίσης
να ευχαριστήσω τις οικογένειές σας που σας στηρίζουν με υπομονή και καρτερία. Σας καλώ να συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο, επαγγελματισμό και υπερηφάνεια, υπό την σκέπη του προστάτη μας Αρχαγγέλου Μιχαήλ, τη μνήμη του οποίου τιμούμε και εορτάζουμε
σήμερα για να ανεβάσουμε την Πολεμική μας Αεροπορία ακόμα ψηλότερα σύμφωνα με τις επιταγές του «ΑΙΕΝ ΥΨΙΚΡΑΤΕΙΝ».
Χρόνια πολλά σε όλους μας,
Χρόνια πολλά στην Πολεμική μας Αεροπορία».
Απτχος (Ι) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΛΙΟΥΜΗΣ
Αρχηγός

∂Î‰‹ÏˆÛË ÙË˜ ¶.∞ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈÎ‹˜ ∞ıËÓÒÓ
Την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021,
πραγματοποιήθηκε μουσική εκδήλωση στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο πλαίσιο
του εορτασμού του Προστάτη της Π.Α Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στην εκπαίδευση και κατά τη διάρκεια της τιμήθηκαν από τον ΥΕΘΑ, κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο, τον Α/ΓΕΕΘΑ Στγό
Κωνσταντίνο Φλώρο και τον Α/ΓΕΑ, Απτχο
(Ι) Γεώργιο Μπλιούμη διατελέσαντες Διοικητές της Σχολής Ικάρων, της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών της Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών και της Σχολής Ραδιοναυτίλων, καθώς και οι Αρχηγοί της ΣΙ και
της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών.
Συμμετείχαν αφιλοκερδώς η κ. Άλκηστης
Πρωτοψάλτη, η σοπράνο κ. Ευδοκία Μωϋσίδου, ο τενόρος κ. Χρήστος Δεληζώνας,
το Λύκειο Ελληνίδων Λάρισας και η Μπάντα
της Π.Α, ενώ την εκδήλωση παρουσίασε η
δημοσιογράφος κ. Βίκυ Φλέσσα.
Την ΑΑΚΕ εκπροσώπησαν και στις δύο
εκδηλώσεις: ο Γενικός Γραμματέας Απτχος (Ι) ε.α Θωμάς Χατζηαθανασίου,
Επίτιμος Δ/ΔΑΕ και ο Ειδικός Γραμματέας Νχος (Ι) ΛΣ ε.α Μιχαήλ Σαρλής, Επίτ.
Γεν. Επιθ. ΛΣ.
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OI ΣΕΛΙΔEΣ ΤΗΣ Π.Α.

∂ÂÙÂÈ·Î‹ ∂ÛÂÚ›‰· “90 ¯ÚﬁÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
™¯ÔÏ‹˜ πÎ¿ÚˆÓ” 1931-2021
Την Τετάρτη 1η Δεκεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο της Σχολής, επετειακή εσπερίδα
ιστορικής μνήμης για τα 90 χρόνια από την ίδρυση της Σχολής Ικάρων, η οποία διοργανώθηκε από τον
Σύνδεσμο Αποφοίτων της Σχολής (Σ.Α.Σ.Ι.).

Την εσπερίδα τίμησαν με την παρουσία τους ο Απτχος (Ι) Γεώργιος Φασούλας, ως εκπρόσωπος του κ. Α/ΓΕΕΘΑ, ο Υπτχος (Ι)
Αντώνιος Βασιλείου Δκτής ΣΙ ως εκπρόσωπος του κ. Α/ΓΕΑ, ο Απτχος (Μ) Γεώργιος Καραδήμας ΓΕ/ΓΕΑ, πρώην Υπουργοί, εκπρόσωποι κομμάτων της Βουλής, Επίτιμοι Α/ΓΕΑ, Υ/ΓΕΕΘΑ, ΓΕ/ΓΕΑ,
πρώην Δκτές ΣΙ, εκπρόσωποι Ενώσεων, Συνδέσμων Αεροπορίας,
ανώτατοι & ανώτεροι αξκοί, μέλη του ΣΑΣΙ και λοιποί συγγενείς,

καθώς επίσης αντιπροσωπεία σπουδαστών της Σ.Ι και ΣΜΥΑ.
Την ΑΑΚΕ εκπροσώπησαν τα μέλη Δ.Σ. ο Απτχος (Ι) εα Στυλιανός Αλεξόπουλος, Πρόεδρος, ο Απτχος (Ι) εα Ευστράτιος Σκλήρης, Β’ Αντιπρόεδρος, ο Απτχος (Ι) εα & Επίτιμος Δ/ΔΑΕ Θωμάς
Χατζηαθανασίου, Γεν. Γραμματέας και οι Σύμβουλοι Απτχος (Ι) εα
Χρήστος Καραδήμος, Απτχος (Ι) εα Γεώργιος Γερούλης, ο Σμχος
εα-Ποιητής Ηλίας Σβάρνας, ο Κων/νος Φιλιππακόπουλος, Θεολόγος MSc και ο Απτχος (Ι) εα Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Αναπλ. Σύμβουλος. Στην εκδήλωση παρέστη
και ο Υπτχος (Ε) εα Παναγιώτης Παπαδάκης, Επίτιμος Α’ Αντιπρόεδρος
ΔΣ ΑΑΚΕ.
Ο Πρόεδρος και τα Μέλη Δ.Σ ΑΑΚΕ παρέστησαν με ιδιαίτερη χαρά
και συγκίνηση στην επέτειο των 90
χρόνων λειτουργίας της Σχολής Ικάρων 1931-2021. Ήταν παρόντες
στην έδρα της Σχολής όπου γεννιούνται οι αεροπόροι, για να τιμήσουν την ιστορία της, φέρνοντας
στο νου τις γενιές αεροπόρων που
βγήκαν από τα σπλάχνα της, ασπάστηκαν την αεροπορική ιδέα και
μυήθηκαν στον τρόπο ζωής του μαχητή και στην τέχνη του αεροπορικού πολέμου.
Ως ελάχιστη συνεισφορά της για
τα 90 χρόνια της Σχολής Ικάρων, η
Α.ΑΚ.Ε. συνέδραμε στην εκδήλωση
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με απαγγελία από το Μέλος του ΔΣ της κ. Ηλία Σβάρνα δύο ποιημάτων δημιουργίας του με τίτλους: «Το πρώτο πέταγμα» και «Ο
Απόμαχος». Επιπλέον, προσέφερε στη Σχολή δύο λάβαρα με τους
στίχους των ποιημάτων, για να εκτίθενται στους χώρους της και
να εμπνέουν τους νέους Ικάρους.
Η ιστορία έχει δείξει ότι οι μάχες διακυβεύονται κατ’ αρχήν στα
πεδία των ιδεών και στις επάλξεις των αξιών, κερδίζονται από το
σθένος και την αυταπάρνηση των μαχητών. Είναι λοιπόν χρέος
μας να τιμούμε την προσφορά αυτών που προηγήθηκαν στους αγώνες του έθνους, να τιμούμε τη θυσία των 590 αεροπόρων από
το 1931 που έπεσαν ηρωικά, πιστοί στο καθήκον, υπερασπιζόμενοι το δίκαιο, την ελευθερία και την ασφάλεια της πατρίδας μας.
Αυτές οι μνήμες ας οδηγούν τα βήματά μας. Ζούμε σε μια
περιοχή, η οποία βρίσκεται και πάλι σήμερα στο επίκεντρο διεθνών ανακατατάξεων, έχοντας παρασύρει τα Βαλκάνια, τη Μαύρη
Θάλασσα, αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Τα τελευταία 50 τουλάχιστον χρόνια βιώνουμε μια απειλή
αναθεωρητισμού και προσβολής της κυριαρχίας μας σε ξηρά, θάλασσα και αέρα από τη γείτονά μας εξ ανατολών. Τα αγαθά της ελευθερίας και ασφάλειάς μας δεν είναι αυτονόητα, ο αγώνας υπεράσπισής τους είναι διαρκής και εντεινόμενος το τελευταίο διάστημα.
Η Σχολή Ικάρων, το λίκνο των Αεροπόρων, με τους καθηγητές
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της και το στρατιωτικό διδακτικό προσωπικό της επιτελούν ύψιστη αποστολή για τη συνέχιση του αγώνα αυτού. Προετοιμάζουν
τους μελλοντικούς αξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας να αποκτήσουν στρατιωτική και αεροπορική συνείδηση, υψηλού επιπέδου μόρφωση, κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική παιδεία και
αγωγή, με άρτια επαγγελματική και επιστημονική κατάρτιση, ώστε
να καταστούν ικανοί Αεροπόροι μαχητές και ηγήτορες, ακολουθώντας τη διαδρομή των “πατέρων” τους Αεροπόρων.
Εκφράζουμε τις θερμότερες ευχές μας για ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ο
δρόμος της Σχολής Ικάρων να είναι μακρύς και να συνεχίσει το
πολύτιμο έργο της ακολουθώντας της εξελίξεις, αντάξια των προκλήσεων του μέλλοντος, για την ισχύ του Αεροπορικού Όπλου και
το καλό της Πατρίδας!
Τους νέους Ικάρους ευχόμαστε να είναι πάντα υγιείς, με υψηλό
αίσθημα ευθύνης και καθήκοντος, να αποκτήσουν υψηλή μόρφωση και επιστημονική κατάρτιση, να διαπνέονται από πνεύμα συνεργασίας, να αγαπούν την Πολεμική Αεροπορία σεβόμενοι της
παραδόσεις της και να είναι έτοιμοι να υπηρετήσουν με ενθουσιασμό και αυταπάρνηση την υψηλή Αποστολή της.
ΖΗΤΩ Η ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ
ΖΗΤΩ Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΙΕΝ ΥΨΙΚΡΑΤΕΙΝ
Το ΔΣ ΑΑΚΕ
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OI ΣΕΛΙΔEΣ ΤΗΣ Π.Α.
ΟΜΙΛΙΑ ΑΠΤΧΟΥ (Ι) ε.α. Γ. ΓΕΡΟΥΛΗ ΣΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ 90 ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΣ Σ.Ι.

Οι Δαίδαλοι και οι Ίκαροι του μέλλοντος

Τον εορτασμό των 90 χρόνων της ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ, έκλεισε με
σύντομο χαιρετισμό το Μέλος της ΑΑΚΕ Δρ Γεώργιος Γερούλης
Απτχος (Ι) ε.α., ευχόμενος σε ηγεσία και μαθητές ένα καλύτερο
αύριο για Δαιδάλους και Ικάρους.
Αναλογιζόμενος την ιστορία της Σχολής, βασιζόμενος σε εμπειρίες και γνώση, παρουσίασε δύο συμβολικά σκίτσα του, δώρο
του για την επέτειο, λέγοντας ότι το ‘‘ΑΙΕΝ ΥΨΙΚΡΑΤΕΙΝ’’ θα είναι
εφικτό και στο μέλλον εφόσον συνεχίζει η Σχολή με κατάλληλους
Δαιδάλους να διαμορφώνει το περίγραμμα των αυριανών Ικάρων.
Ικάρων που θα ολοκληρώνουν την προσωπικότητά τους και την
αεροπορική τους παιδεία βασιζόμενη στη συνεχή επιμόρφωση,
στις νέες τεχνολογίες και στο όραμα για το μέλλον. Όραμα που θα
ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των παλαιότερων και την ικανότητα της Π.Α να διαμορφώσει το κατάλληλο προφίλ των αυριανών
Δαιδάλων και Ικάρων, όπως αυτό απεικονίζεται στις δύο μαθηματικές παραστάσεις.
Η 1η αφορά τη Συνολική Ισχύ των αυριανών Ικάρων.

Η 2η αφορά τη Συνολική Ικανότητα των μελλοντικών καθηγητών και εκπαιδευτών των σύγχρονων Ικάρων που θα κληθούν να
πετάξουν αεροσκάφη και 8ης γενιάς, αφού στα 90 χρόνια λειτουργίας κάποιοι από τους παλαιότερους αεροπόρους έχουν πετάξει και με αεροσκάφη 4ης γενιάς.

Το σκίτσο στην εικόνα με τους Ιπτάμενους Ικάρους ανάμεσα
στο αφος RAFALE, με το βλέμμα του Δαιδάλου από κάτω να τους
παρακολουθεί δίπλα στα κτίρια της Σχολής, φιλοδοξεί να περάσει
το μήνυμα της σημασίας συνύπαρξης και συνεργασίας του έμπει-

ρου στην πτήση και
την αεροπορική επιστήμη Δαιδάλου,
με την νεανική ορμή αλλά ώριμη συμπεριφορά του Ικάρου για ορθή
χρήση των φτερών
που του εμπιστεύεται η πολιτεία για
ασφαλείς και αποτελεσματικές πτήσεις. Έννοιες που
αποτελούν τις διαχρονικές απαιτήσεις για εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές της σχολής
μας.
Κλείνοντας το
χαιρετισμό, διερωτώμενος πως θα είναι οι αυριανοί Δαίδαλοι και Ίκαροι, προσπάθησε να περιγράψει
την αυριανή αεροπορία, λέγοντας ότι η τεχνολογία του fly by
light θα αντικαταστήσει αυτήν του fly by wire. Τα μη επανδρωμένα αεροχήματα και τα αυτοδύναμα έξυπνα όπλα, συνδυαζόμενα με ρομποτικές διατάξεις εκτέλεσης αποστολών θα επικρατούν
αριθμητικά και τακτικά. Η Αεράμυνα θα επεκταθεί σε χωρική ευθύνη και στο εξωατμοσφαιρικό Διάστημα και σε είδη αποστολών,
έχοντας να αντιμετωπίσει πληθώρα ατμοσφαιρικών και εξωσφαιρικών υβριδικών απειλών, όπως τα σμήνη εκατοντάδων χιλιάδων
microdrones killers, smart micro robotics, laser guns, ΗΜ παλμών, κλπ. Οι μικροδορυφόροι, τα RPAS (Remotely Piloted Aircraft
Systems και τα HAPS (High-Altitude Pseudo-Satellites) θα είναι
τα καθημερινά εργαλεία παρατηρήσεων και λοιπών πολιτικοστρατιωτικών δράσεων πολλών φορέων.
Άραγε θα μπορεί η Σxoλή Ικάρων να ανταποκριθεί σε αυτές
τις προσκλήσεις του μέλλοντος με τα σημερινά μέτρα του ΓΕΑ
που αύξησε τις ειδικότητες σπουδών στη Σχολή; Εκτιμάται ότι
αυτά δεν είναι αρκετά και δεν θα πρέπει να είναι τα μόνα. Τα
διδασκόμενα γνωστικά αντικείμενα θα πρέπει να αναπροσαρμόζονται στις τεχνολογικές εξελίξεις έγκαιρα και αποτελεσματικά,
ακολουθώντας την τεχνολογία και υποστηρίζοντας το όραμα
που έχει η αρμόδια Ηγεσία της Π.Α για το Όπλο στα χρόνια που
έρχονται. Το όραμα πρέπει να αναλύεται και να μετατρέπεται σε
ρεαλιστικό μελλοντικό σχεδιασμό και πρόβλεψη σωστού προσδιορισμού. Προσδιορισμού και εφαρμογής βασικών χαρακτηριστικών επιλογής και ελάχιστων απαιτήσεων επαγγελματικής απόδοσης για εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές. Αυτά μαζί με
τυποποίηση, διαρκή αξιολόγηση και αξιοκρατία θα εξασφαλίσουν την συνεχή ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου
της Σχολής. Εκπαιδευτικού έργου όχι μόνο σε πτυχιακό, αλλά
και μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και σε παροχή περιοδικών επιμορφώσεων και εξειδικευμένη αμυντική έρευνα που τόσο
χρειάζεται ο τόπος μας σήμερα.
Κλείνοντας ευχήθηκε να τα χιλιάσει η Σχολή μας και να συνεχίσει να υποστηρίζει διαχρονικά και αποτελεσματικά το «ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ, το ΕΥΔΑΙΜΟΝ και το ΕΥ ΖΕΙΝ» των Ελλήνων μέσα από την
αδιαμφισβήτητη υπεροχή του Αεροπορικού Όπλου.
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‘‘Το Βιβλίο των Drones’’
Την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου έγινε στην κατάμεστη αίθουσα «Ρήγας Φεραίος» του Πολεμικού Μουσείου, η παρουσίαση του βιβλίου του Σμηνάρχου (Ι) Παναγιώτη Αποσπόρη, Δντού Στρατιωτικής & Αεροπορικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ικάρων, υποψήφιου
διδάκτορα, Μέλους της ΑΑΚΕ. Το βιβλίο παρουσίασαν το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας και οι Εκδόσεις Παπαζήση. Η
εκδήλωση ξεκίνησε με τον χαιρετισμό του Πρύτανη του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου Καθηγητή Ανδρέα Μπουντουβή, με αναφορά και στις σχετικές με ΣμηΕΑ δράσεις του ΕΜΠ.
Σε μια πραγματικά ζεστή ατμόσφαιρα στη γεμάτη αίθουσα και
υπό το συντονισμό του επικεφαλής του ECI Μάριου Νόττα, οι
παριστάμενοι ομιλητές εκθείασαν τόσο το βιβλίο, όσο και το πρόσωπο του συγγραφέα Σμηνάρχου, αλλά και Ακαδημαϊκού κου Αποσπόρη.
Χαιρετισμό και ευχές εκ μέρους του Συνδέσμου Αποφοίτων της
Σ.Ι απηύθυνε ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Σμήναρχος ε.α. Αν.
Μπασαράς (Μ) εκθειάζοντας τον συγγραφέα ως επαγγελματία
στρατιωτικό και ακαδημαϊκό, παράδειγμα προς μίμηση και καμάρι
για την Σ.Ι που έχει το συγκεκριμένο πρόσωπο στη θέση του
Δντού Αεροπορικής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης της Σ.Ι.
Εκ των ομιλητών,
• Ο Πτχος Ζαφείρης Ταμπακίδης, Υποδιοικητής Αεροναυτιλίας
Υ.Π.Α., ανέλυσε τους ισχύοντες κανονισμούς πτήσεων των ΣμηΕΑ
• Ο Πτχος Ιωάννης Κούτρας, Πρόεδρος ΔΣ της Ε.Α.Β. Α.Ε., αναφέρθηκε στο ποιοτικό έργο της ΕΑΒ Α.Ε. και την εμπλοκή της
στην ανάπτυξη του «εθνικού drone».
• Ο Δρ. Γεώργιος Καμπουράκης, Καθηγητής του Ε.Μ.Π., ECI
Μέλος Διοικούσης, Επιμελητής Σειράς ΠΟΙΟΤΙΚΉ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, εισήγαγε το ακροατήριο στην έννοια της
πανταχού παρούσας οντοφορίας.
• Ο Δρ. Δήμος Πανταζής, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής, παρουσίασε το πρωτοποριακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα
σπουδών του ΠΑΔΑ με αντικείμενο τα ΣμηΕΑ, που εκπονήθηκε
και λειτουργεί σε στενή συνεργασία με τον κ. Αποσπόρη, καθώς
και το εντυπωσιακό έργο του μεγάλου πανεπιστημίου που προέκυψε από τη συγχώνευση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά.
Τέλος, ο Σμχος (Ι) Παναγιώτης Αποσπόρης, συγγραφέας του
βιβλίου και υποψήφιος Διδάκτορας ΕΜΠ, ευχαρίστησε συγκινημένος τους ομιλητές και το ακροατήριο και παρέθεσε μικρή δεξίωση
προς τιμή των προσκεκλημένων. Στις παρέες που σχηματίστηκαν,
συζητήθηκαν τόσο τα θέματα του τομέα των μη επανδρωμένων
συστημάτων, όσο και η
αναγκαιότητα ύπαρξης
τέτοιου είδους εκδόσεων στην σημερινή εποχή, ειδικά για τους έχοντες σχέση με το Αεροπορικό Όπλο και όχι μόνο.
Η ΑΑΚΕ συγχαίρει
μέσα από τις στήλες
της το άξιο Μέλος της
Σμχο (Ι) Παναγιώτη Αποσπόρη για το βιβλίο,
του εύχεται καλή ολοκλήρωση των διδακτορικών του σπουδών και
καλή πρόοδο στη Στρατιωτική και την Ακαδημαϊκή του καριέρα.
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ΒΗΜΑ ΜΕΛΩΝ & ΦΙΛΩΝ

Διεθνές Δίκαιο ένοπλων συρράξεων
Η Αρχή της Διάκρισης, ως Βασική Παράμετρος Επιτυχούς Εκτέλεσης των Αεροπορικών Επιχειρήσεων
και Αποφυγής Παράπλευρων Απωλειών
«Inter Arma Silent Leges»
«Εν μέσω των Όπλων οι Νόμοι Σιωπούν»
Κικέρων (106 - 43 π.Χ.)

Σ

ύμφωνα με την ως άνω λατινική ρήση
του Κικέρωνα, του μεγάλου αυτού Ρωμαίου ρήτορα, πολιτικού και πεζογράφου,
«ανάμεσα στα όπλα οι νόμοι σιγούν», καθίστανται επιτρεπτές εν καιρώ πολέμου οι
ενέργειες μεταξύ των αντιμαχομένων μερών. Ωστόσο, εν καιρώ ειρήνης, είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι αυτές οι ενέργειες θα ήταν έκνομες και ποινικώς κολάσιμες. Είναι εξίσου αληθές ότι τη σημερινή εποχή, τόσο το διεθνές δίκαιο, όσο και
το εσωτερικό, διαδραματίζουν ολοένα και
σημαντικότερο ρόλο στις πολυσχιδείς
δραστηριότητες των Ενόπλων Δυνάμεων.
Βλέποντας μάλιστα το δίκαιο ως μια σημαντική πηγή «ήπιας ισχύος» (soft power),
αναμφισβήτητα ο ρόλος και η αξιοποίησή
του αποκτούν σπουδαίες διαστάσεις. Όταν
λαμβάνει χώρα η προσφυγή σε πολεμικές
επιχειρήσεις, τίθεται σε εφαρμογή το πεδίο εκείνο του διεθνούς δικαίου, το οποίο
καλείται διεθνές δίκαιο των ενόπλων συρράξεων (law of armed conflict) ή αλλιώς
διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο (international humanitarian law).
Το διεθνές δίκαιο των ενόπλων συρράξεων αποτελεί το σώμα εκείνο των διεθνών κανόνων, του οποίου η αποστολή
κατά βάση είναι διττή. Από την μια πλευρά
αποσκοπεί να προστατεύσει τις ευάλωτες
στις απειλές ομάδες προσώπων (άμαχοι
πολίτες, τραυματίες, ασθενείς, κλπ), οι οποίες απειλές πηγάζουν από το γεγονός
μιας ένοπλης σύρραξης. Από την άλλη, θέτει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, εντός του
οποίου θα πρέπει να κινείται η άσκηση
στρατιωτικής βίας από τα εμπόλεμα μέρη.
Στο πλαίσιο αυτό, καθορίζονται οι επιτρεπτές μέθοδοι διεξαγωγής των εχθροπραξιών, καθώς και τα μέσα τα οποία νομίμως
δύνανται να χρησιμοποιούν οι εμπόλεμοι
για την επίτευξη των αντικειμενικών τους
σκοπών.
Συναφώς, το υπό εξέταση δίκαιο ενδεχομένως χρήζει περαιτέρω εμβάθυνσης από την ΠΑ, ώστε να το δει, συν τοις άλλοις, και ως μια κεντρική παράμετρο επιτυχούς εκτέλεσης των αεροπορικών επιχειρήσεων, καθώς αποτρέπει την άτακτη
και άνευ περιορισμών πραγματοποίηση
των αποστολών της. Ο λόγος είναι ότι το
δίκαιο των ενόπλων συρράξεων, αφενός έχει ανθρωπιστικό σκοπό, ήτοι την εξάλει-

Των Σμχου (Ι) ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΙΝΙΑΡΗ
Συντονιστή ΓΕΑ/ΚΕΑΠΕ, MSc(c), Μέλους ΑΑΚΕ
και Υπσγού (Δ) ΦΩΤΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Επιτελή ΓΕΑ/Β3, PhD(c)
ψη επέκτασης των εχθροπραξιών σε ομάδες ανθρώπων που βρίσκονται εκτός του
πυρήνα των ενόπλων συγκρούσεων (άμαχοι πολίτες, ασθενείς, τραυματίες, ναυαγοί, κλπ), αφετέρου αποσκοπεί στο να
ρυθμίσει τη χρήση των οπλικών συστημάτων και των μεθόδων πολέμου με τέτοιο
τρόπο, ώστε να αμβλύνονται - κατά το δυνατόν - οι καταστροφικές συνέπειες του
πολεμικού γεγονότος. Απόρροια όλων αυτών, είναι η υιοθέτηση των κάτωθι τεσσάρων θεμελιωδών αρχών που ρυθμίζουν τη
συμπεριφορά των εμπολέμων μερών, κατά
τη διάρκεια μιας ένοπλης σύρραξης:
1. Αρχή της Διάκρισης (Distinction).
2. Αρχή της Στρατιωτικής Αναγκαιότητας (Military Necessity).
3. Αρχή του Ανθρωπισμού (Humanity).
4. Αρχή της Αναλογικότητας (Proportionality).

Σκοπός
Το παρόν πόνημα έχει ως σκοπό να αναδείξει τη συμβολή της Αρχής της Διάκρισης, στην επιτυχή εκτέλεση των αεροπορικών επιχειρήσεων και την πρόληψη - αποφυγή των παράπλευρων ζημιών και απωλειών (collateral damage and loss), κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών. Η Αρχή
της Διάκρισης απαιτεί από τα εμπόλεμα
μέρη να διακρίνουν πάντα τους αμάχους
από τους στρατιωτικούς στόχους. Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται η διεξαγωγή
όλο και περισσοτέρων στρατιωτικών επι-

χειρήσεων σε αστικά περιβάλλοντα, στα οποία απαιτείται η μέγιστη ακρίβεια κατά
την προσβολή των στόχων, ώστε να αποφεύγεται ή να ελαχιστοποιείται η προσβολή μη στρατιωτικών στόχων.
Ειδικά δε για τις αεροπορικές δυνάμεις,
η απαίτηση αυτή καθίσταται εξόχως κρίσιμη κατά τη συμμετοχή τους σε ειδικές αποστολές, όπως η εγγύς αεροπορική υποστήριξη σε αστικό περιβάλλον, όπου απαιτείται πλήρης και απόλυτη ακρίβεια κατά
την αεροπορική προσβολή, επί τη βάσει ασφαλών και επιβεβαιωμένων πληροφοριών.

Ποιοι νομιμοποιούνται
να «Πολεμούν»;
Αποτελεί βασικό κανόνα του δικαίου
των ενόπλων συρράξεων ότι στις εχθροπραξίες νομιμοποιούνται να λαμβάνουν
μέρος μόνο οι μαχητές, κατά κανόνα δηλαδή οι Στρατιωτικοί των εν συρράξει μερών. Ως εκ τούτου, νομίμως μπορούν να
αποτελέσουν και αντικείμενο επίθεσης, ακόμη και θανάτωσης. Από αυτό συνάγεται
ότι οι άμαχοι δεν έχουν νομιμοποίηση
συμμετοχής σε εμπόλεμες πράξεις και
δραστηριότητες. Προς τούτοις, απολαμβάνουν την προστασία του δικαίου των ενόπλων συρράξεων και δεν επιτρέπεται η άμεση επίθεση εναντίον τους. Ωστόσο, αυτή η προστασία παύει όταν οι άμαχοι λάβουν ενεργό μέρος στις εχθροπραξίες υπέρ του ενός ή του άλλου μέρους στη σύρραξη. Τότε, νομίμως μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επίθεσης, αφού πλέον έχουν εκουσίως χάσει το προστατευτικό
τους status. Αυτό συμβαίνει, τόσο στις ξεκάθαρες περιπτώσεις, όπου άμαχοι λαμβάνουν ενεργό μέρος (με όπλα) στις πολεμικές επιχειρήσεις, όσο και στις λιγότερο ξεκάθαρες περιπτώσεις, π.χ., όταν άμαχοι
(μη Στρατιωτικοί) εργάζονται σε εργοστάσιο παραγωγής οπλισμού, το οποίο εξοπλίζει ένα εμπόλεμο μέρος.

Ορισμός και σημασία της Αρχής
της Διάκρισης
Η Αρχή της Διάκρισης μεταξύ μαχητών
και αμάχων συνιστά την πλέον σημαντική,
μεταξύ των αρχών του δικαίου των ενόπλων συρράξεων. Βάσει της εν λόγω αρχής, τα εμπόλεμα μέρη έχουν την υποχρέ-
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ωση να διαχωρίζουν σαφώς τον άμαχο πληθυσμό
από τις μάχιμες δυνάμεις,
καθώς και τους στρατιωτικούς στόχους από τους
πολιτικούς. Η υποχρέωση
διαχωρισμού σημαίνει ότι
οι άμαχοι, αφενός πάντα
θα πρέπει να διακρίνονται
και να μην στοχεύονται,
αφετέρου δεν θα πρέπει
να αξιοποιούνται για την
υλοποίηση τακτικών μάχης, πχ, ως «deception» ή
ως «ανθρώπινη ασπίδα».
Η σημασία της αρχής αυτής είναι αυτονόητη, καθότι σε κάθε περίπτωση
οι στρατιωτικές επιχειρήσεις πρέπει να
διεξάγονται εναντίον των ένοπλων δυνάμεων και των στρατιωτικών στόχων του αντιπάλου. Η Αρχή της Διάκρισης είναι αυτή η οποία καθορίζει τους στόχους, μια
δεδομένη χρονική στιγμή, οι οποίοι στόχοι δύνανται νομίμως να προσβληθούν, εξασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία
των αμάχων και των περιουσιών τους, από
σκόπιμες επιθέσεις εναντίον τους.
Εδώ ακριβώς εντοπίζεται και η σημασία
της σε επίπεδο «ORM», καθώς αναμφισβήτητα η εν λόγω αρχή πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη στη διαδικασία της σχεδίασης και
στοχοποίησης, πριν την εκτέλεση των επιχειρησιακών αποστολών. Άλλωστε, αυτό
αναδεικνύεται στο παραπλεύρως Σχεδιάγραμμα (πηγή: US Chiefs of Staff (2009) /
No - Strike and the Collateral Damage Estimation Methodology), το οποίο αφορά
στη «Μεθοδολογία Εκτίμησης του Κινδύνου και της Παράπλευρης Ζημίας», που ακολουθεί η ΠΑ των ΗΠΑ. Εμφανείς εν προκειμένω οι αναλογίες και συσχετίσεις με
το αντίστοιχο «ORM» που εφαρμόζεται
στην ελληνική ΠΑ για την «Εκτίμηση του
Βαθμού Κινδύνου», ήτοι για τον «υπολογισμό του βαθμού κινδύνου μιας αποστολής
ή εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη όλους
τους γνωστούς παράγοντες που είναι δυνατόν να προκαλέσουν Ατυχήματα ή Δυστυχήματα». Αναμφισβήτητη πτυχή του
κινδύνου αυτού είναι και η πιθανότητα
«collateral damage». Διαπιστώνεται λοιπόν πως το «collateral damage» πρέπει να
λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στη σχεδίαση.
Το «αντίδοτο» στο «collateral damage»
δύναται να είναι η τήρηση της Αρχής της
Διάκρισης.
Πρακτικές Όψεις της Αρχής της Διάκρισης και η Συμβολή της στην Επιτυχή
Εκτέλεση των Αεροπορικών Επιχειρήσεων
Η Αρχή της Διάκρισης επιτάσσει την τήρηση των εξής δύο κεντρικών κανόνων:
1. Του διαχωρισμού μεταξύ μαχητών και
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αμάχων, κατά την εκτέλεση επιθέσεων εναντίον του εχθρού, καθώς και την κατεύθυνση των όπλων αποκλειστικά κατά των
εμπόλεμων μαχητών του αντιπάλου (επ’
ουδενί εναντίον αμάχων).
2. Του εν γένει διαχωρισμού μεταξύ
μαχητών και αμάχων, με την έννοια ότι
κάθε εμπόλεμο μέρος έχει την υποχρέωση, αφενός να μην συντηρεί άμαχο πληθυσμό πλησίον των στρατιωτικών του εγκαταστάσεων και επομένως να μην δυσχεραίνει με αυτόν τον τρόπο τη διάκρισή τους, αφετέρου να μην διεξάγει τις επιχειρήσεις του σε σημεία όπου υφίσταται μεγάλη συγκέντρωση άμαχων και εκ
των πραγμάτων ο διαχωρισμός αυτός καθίσταται αδύνατος.
Γίνεται λοιπόν αντιληπτό πως επιθέσεις χωρίς διάκριση είναι αυτές που δεν
στρέφονται κατά συγκεκριμένου στρατιωτικού στόχου (και συνεπώς γεννάται κίνδυνος προσβολής αμάχων) ή όσες χρησιμοποιούν μέσα ή μεθόδους πολέμου, όπου τα αποτελέσματα δεν μπορούν να ελεγχθούν και να περιοριστούν, ήτοι είναι
εκ της φύσης τους αδιάκριτα. Η αναγκαιότητα τήρησης της Αρχής της Διάκρισης
στις αεροπορικές επιχειρήσεις είναι ξεκάθαρη. Η ανάγκη ακριβούς στόχευσης
και προσβολής, εξυπηρετούσα προπαντός την επίτευξη των αντικειμενικών
σκοπών και της οικονομίας δυνάμεων,
συμβάλλει αναμφισβήτητα και στην τήρηση της υπό εξέταση απορρέουσας από το
δίκαιο των ενόπλων συρράξεων υποχρέωσης, αλλά στην ασφαλή εκτέλεση των
αεροπορικών επιχειρήσεων, καθώς
προλαμβάνονται απώλειες ανθρώπινων
ζωών και ζωτικών εγκαταστάσεων του
κοινωνικού ιστού.
Ενδεικτικά, εάν ένας στόχος βρίσκεται
πλησίον ενός νοσοκομείου, πρέπει ο ιπτάμενος κατά την εκτέλεση της προσβολής
να είναι σίγουρος ότι θα προσβάλει τον εν
λόγω στόχο, με όσο το δυνατόν λιγότερο
κίνδυνο για το υγειονομικό προσωπικό,
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τους ασθενείς και τη νοσοκομειακή κτιριακή εγκατάσταση. Υπό το πρίσμα αυτό, η σχεδίαση της
αποστολής διαδραματίζει
εξόχως σημαντικό ρόλο.
Άλλωστε, αυτό καταδεικνύει και η ραγδαία στροφή της στρατιωτικής τεχνολογίας στα οπλικά συστήματα και πυρομαχικά
ακριβούς στόχευσης και
προσβολής (precision guided weapons). Μάλιστα δε, η διαρκώς εκτεταμένη χρήση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών
«UAVs», αλλά και των μη
επανδρωμένων αεροσκαφών επιθετικού
χαρακτήρα «UCAVs», κατά τις αεροπορικές
επιχειρήσεις, με την παράλληλη αξιοποίηση της υψηλής ακρίβειας και ευκρίνειας
πληροφοριών, εν μέσω της μετάδοσης
«live video», εξυπηρετεί την κατά το δυνατόν καλύτερη παρακολούθηση των πιθανών στόχων αεροπορικών προσβολών,
με σκοπό την ασφαλή εξακρίβωση του status, ως νομίμων στόχων, κατά το δίκαιο
των ενόπλων συρράξεων.

Συμπεράσματα
Το δίκαιο της Γενεύης (τέσσερις διεθνείς συνθήκες του 1949 και δύο πρόσθετα πρωτόκολλα του 1977), το οποίο σε μεγάλο βαθμό συγκροτεί το διεθνές δίκαιο
των ενόπλων συρράξεων (περιλαμβανομένης της Αρχής της Διάκρισης), έχει υπογραφεί και επικυρωθεί από το Ελληνικό
Κράτος, ως εκ τούτου δεσμεύει τα κρατικά μας όργανα, δυνάμει του άρθρου 28
του Συντάγματος. Με αυτό το δεδομένο
και υπό το πρίσμα της μεγάλης σπουδαιότητας της Αρχής της Διάκρισης για τη συμμόρφωση με το εν λόγω διεθνές νομοθετικό πλαίσιο, η εκτέλεση - μεταξύ άλλων των αεροπορικών πολεμικών επιχειρήσεων, υπό το πνεύμα αυτό, δημιουργεί «υπεραξία», καθώς:
1. Προσδίδει επιχειρησιακά οφέλη,
συμβάλλοντας στην οικονομία των αεροπορικών δυνάμεων, δεδομένου ότι επιδιώκεται η αμιγής προσβολή και η εξουδετέρωση αποκλειστικά των στρατιωτικών
στόχων, μειώνοντας ή και εξαλείφοντας
παράλληλα το «collateral damage».
2. Προσδίδει δικαιοπολιτικής φύσεως
οφέλη, διατηρώντας ασφαλώς το Αεροπορικό Όπλο, εντός της διεθνούς νομιμότητας.
3. Μεγιστοποιεί την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, καθώς και των εγκαταστάσεων και υλικών, προλαμβάνοντας δυσάρεστα ατυχήματα και παράπλευρες απώλειες.
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ΒΗΜΑ ΜΕΛΩΝ & ΦΙΛΩΝ

Μνημείο Καπετάνιου Παύλου Μωυσιάδη,
αντάρτη του ποντιακού αντάρτικου
Μ

ε απόφαση του Δημάρχου Αμυνταίου
κ. Άνθιμου Μπιτάκη και του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε και χορηγήθηκε η άδεια κατασκευής μνημείου, προς τιμή του παππού μου Παύλου Μωυσιάδη για
τη δράση του ως αντάρτη Καπετάνιου των
Αντάρτικων Σωμάτων του Πόντου, στην
πλατεία του αγαπημένου μου χωριού, στη
Βεγόρα Φλωρίνης.
Σημαντική απόφαση για όλους τους κατοίκους της Βεγόρας η ανέγερση του μνημείου, εκατό χρόνια από τη Γενοκτονία
των Ποντίων προγόνων μας, αποτελεί
πράξη απόδοσης ύψιστης τιμής προς τον
αντάρτη Παύλο Μωυσιάδη, που μαζί με τα
παλικάρια από το χωριό των προγόνων
μας, το Αλτίνογλου Τσιφλίκ της Σεβάστειας, αρνήθηκαν την αναγκαστική επιστράτευση με το ξέσπασμα του Α’ Π.Π. και τα
τάγματα εργασίας, τα εφιαλτικά Αμελέ Ταμπουρού από τους Οθωμανούς, ανέβηκαν
στα βουνά ως δύναμη αυτοάμυνας και αυτοπροστασίας του Ελληνισμού της περιοχής, έγιναν αντάρτες και συμμετείχαν στα
Αντάρτικα Σώματα του Πρωτοκαπετάνιου
Κοτζά Αναστάς, που είχαν συγκροτηθεί
στην ευρύτερη περιοχή. Η ανέγερση του
μνημείου αποτελεί ταυτόχρονα πράξη απόδοσης ύψιστης τιμής και προς όλους
τους προγόνους μας, που χάθηκαν ξεριζωμένοι από την πατρίδα τους, όταν στις 19
Μαΐου 1919, αποφράδα ημέρα για τον Ελληνισμό του Πόντου, ημέρα που ο Μουσταφά Κεμάλ πατάει το πόδι του στη Σαμψούντα, ξεκινάει και τυπικά την τελευταία
και πιο άγρια φάση του σχεδίου εξόντωσης του Ελληνισμού του Πόντου και δίνει
την αμετάκλητη εντολή για την υλοποίηση
του σχεδίου γενοκτονίας των Ελλήνων,
της φοβερής «Λευκής Γενοκτονίας».
Ήταν 4 Οκτωβρίου του 1919, όταν ξαφνικά εμφανίζονται στο χωριό τους 40 ιππείς και δίνουν τη φοβερή εντολή στα γυναικόπαιδα να εγκαταλείψουν σε δύο ώρες, τις πατρογονικές τους εστίες τριάντα
αιώνων. Δεν περνούσε ποτέ από το μυαλό
τους, ότι τότε θα άρχιζε ο ξεριζωμός από
τα χώματά τους και θα καταντούσαν για
3,5 χρόνια, ανέστιοι και πένητες στα βάθη
της Ανατολίας.
Έτσι, 911 άτομα κάτοικοι του χωριού εκτοπίστηκαν από το Τσιφλίκ στην Παϊπούρτη και από εκεί, μέσω Ντιαμπακίρ,
Χαλεπίου και Βηρυτού έφθασαν στην Ελλάδα μόλις τα 250 άτομα, με απώλειες του
75% των κατοίκων και εγκαταστάθηκαν,
στο χωριό Κλείτος Κοζάνης και στο χωριό
μας, στη Βεγόρα Φλωρίνης με τη μακρό-

Του Απτχου (Μ) ε.α. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

χρονη ιστορία του, χιλιετιών, ταυτόσημο
πλέον με τη Χάλκινη Ασπίδα των Μακεδόνων Μαχητών, που βρέθηκε στο χωριό και
προέρχεται πιθανότατα από τη μάχη του
274 π.Χ., που έγινε στην περιοχή μεταξύ
του βασιλέως των Μολοσσών Πύρρου και
του Μακεδονικού στρατού του Βασιλέως
Αντιγόνου.
Η απόφαση ανέγερσης του μνημείου είναι σημαντική και ιδιαίτερα για τους νέους
μας, που ως τρίτη γενιά των προγόνων μας
ανταρτών του Πόντου, αποδίδουν την ύψιστη τιμή προς όλους τους νεκρούς συγχωριανούς μας του Τσιφλίκ, που από τους
911 κατοίκους του οι 650 χάθηκαν μέσα
στις κακουχίες του φοβερού ξεριζωμού
και μακρόχρονου οδοιπορικού, επανόδου
τους στη Μητέρα Ελλάδα.

Ποιος όμως ήταν ο Παύλος
Μωυσιάδης;
Ο Παύλος Μωυσιάδης του Νικολάου και
της Παρθένας, γεννήθηκε 15 Ιουνίου του
1897 στο Αλτίνογλου Τσιφλίκ, που βρίσκεται βόρεια της Σεβάστειας του Πόντου και
απεβίωσε 14 Αυγούστου του 1957 στο αγαπημένο μας χωριό, τη Βεγόρα Φλωρίνης,
σε ηλικία μόλις 60 ετών.
Ήταν παντρεμένος με τη Θεοδώρα Μωυσιάδου και απέκτησαν μαζί οκτώ παιδιά:
την Παρθένα, την Αναστασία, τον Νικόλαο, τον Πολυχρόνη, τον Κωνσταντίνο,

τον Κυριάκο, τον Δημήτριο και τη Σόνια.
Η κύρια ασχολία του πατέρα του Νικόλαου με όλα τα παιδιά του, τον Παύλο, τη
Σοφία και τον Γρηγόρη ήταν η κτηνοτροφία, η γεωργία και το εμπόριο ψαριών, που
ψάρευαν από το ποτάμι Γιλντίζ – Ιρμά, καθώς επίσης μελιού, αυγών και άλλων γεωργικών προϊόντων. Παππούς του ήταν ο
παπα Δημήτρης Μωυσιάδης, ο εφημέριος
και ψυχή της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου του αγαπημένου τους χωριού, που μαζί
με τα πέντε παιδιά του, τον πατέρα του
Νικόλαο, τον Πολυχρόνη, τον Κυριάκο, τη
Μαρία και την Αναστασία, ήλθαν από το
Τογκουλτάχ της Τραπεζούντος και εγκαταστάθηκαν στο Αλτίνογλου Τσιφλίκ.
Ενεργός, ασυμβίβαστος και δραστήριος
ο Παύλος Μωυσιάδης, από μικρός ενδιαφερόταν για τα κοινά στοιχεία που τον χαρακτήριζαν σε όλη του τη ζωή, έχοντας
διατελέσει και Πρόεδρος, εδώ στο αγαπημένο μας χωριό τη Βεγόρα, τη δύσκολη
περίοδο 1946 – 1950. Είναι σημαντικό να
αναφέρω την επιλογή και συμμετοχή του,
παρά τη μικρή του ηλικία, σε συμβούλιο
(Μουχτάρ – χιετί) που εκτελούσε χρέη
Δημογερόντων στο χωριό του το Αλτίνογλου Τσιφλίκ και στα γύρω τουρκικά χωριά,
όπου τους σέβονταν πάρα πολύ. Ως ασκούντες χρέη Δημογερόντων έδιναν λύσεις σε μικροδιαφορές μεταξύ των κατοίκων, οι οποίοι τις αποδέχονταν, έχοντας
εμπιστοσύνη στο δίκαιο των κρίσεων τους
και αποδέχονταν την επιβαλλόμενη ποινή,
που ήταν πάντα χρηματικό πρόστιμο, που
παραδίδονταν στην εκκλησία ή στο σχολείο. Πνεύμα ανήσυχο και ασυμβίβαστο με
τις θηριωδίες και τις εγκληματικές μεθόδους των Τούρκων κατά των Ελλήνων του
Πόντου, με αποκορύφωμα τα Τάγματα Εργασίας (Αμελέ Ταμπουρού) και τη Λευκή
Γενοκτονία, όλα μέθοδοι καθοδήγησης
του καθοδηγητή των Τούρκων, δαιμόνιου
Γερμανού Λίμαν Φον Σάντερς.
Οι διωγμοί, οι λεηλασίες των συμμοριών
Τούρκων ατάκτων και η εντολή για βίαιη ένταξη των ανδρών στα «Τάγματα Εργασίας», ήταν η αφορμή που οδήγησε στο αποκορύφωμα της αντίδρασης και άρνησης
κατάταξης σε αυτά του Παύλου Μωυσιάδη,
που τον ακολούθησαν πολλοί νέοι του χωριού και κατέφυγαν στα βουνά ως αντάρτες. Έτσι γεννήθηκε η πρώτη ομάδα ανταρτών του Αλτίνογλου Τσιφλίκ από 12
νέους, με επικεφαλής και πρωτοπαλίκαρο
τον Παύλο Μωυσιάδη, μεταξύ των οποίων
και ο Χαράλαμπος Τσαγκαρίδης, ο Αναστάσιος Ευθυμιάδης, ο Παύλος Παπαδόπου-
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λος, ο Ιωάννης Παπαδόπουλος, που έδρασαν στα βουνά
του βιλαέτι Σεβάστειας, μεταξύ Αμάσειας και Τοκάτης.
Αν και δεν είχε καμία στρατιωτική παιδεία και εκπαίδευση, τον διέκρινε ο έξυπνος
τρόπος ενεργειών και δράσεών
του στον ανταρτοπόλεμο που
διεξήγαγε με την ομάδα του,
καταφέρνοντας σοβαρότατα
πλήγματα στον τακτικό τουρκικό στρατό, με τις λιγότερες
δυνατές απώλειες.
Η εξυπνάδα των δράσεων του καπετάν
Παύλου φαίνεται και από την πολυμήχανη
τακτική που ακολούθησε, προκειμένου να
παραπλανήσει τον πολυπληθή τακτικό
τουρκικό στρατό, που μάχονταν εναντίον
του με την ολιγομελή ομάδα 25 – 30 ανταρτών ανδρών του και ταυτόχρονα να εξασφαλίσει τα αναγκαία τρόφιμα για την επιβίωση των ανδρών του.
Εξουθενωμένη η ομάδα του μετά από
πολυήμερες μάχες στα βουνά, έχοντας εξαντληθεί τα τρόφιμά τους και μην έχοντας τρόπο τροφοδοσίας, ο καπετάν Παύλος αποφάσισε να στείλει απεσταλμένους
του σε γειτονικό τουρκικό χωριό και να απαιτήσει τρόφιμα. Γνωρίζοντας ότι στο
συγκεκριμένο χωριό υπήρχαν πληροφοριοδότες του τουρκικού στρατού, σκέφθηκε
έξυπνα και απαίτησε τρόφιμα για πολλαπλάσιο αριθμό ανδρών, γνωρίζοντας ότι
αυτό θα γίνονταν γνωστό στον επικεφαλής
Τούρκο Αξιωματικό Διοικητή των τουρκικών στρατευμάτων, με στόχο να τον τρομοκρατήσει και να αναστείλει την επίθεση
εναντίων της ομάδας του, όπως και έγινε.
Όταν στις 4 Οκτωβρίου του 1919, όλοι οι
κάτοικοι του Αλτίνιγλου Τσιφλίκ υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν σε δύο ώρες το
χωριό τους και τις πατρογονικές τους εστίες οι ανυπότακτοι Πόντιοι αντάρτες με
επικεφαλής τον καπετάν Παύλο Μωυσιάδη,
αρνήθηκαν να ακολουθήσουν και αποφάσισαν να ανέβουν και πάλι στα βουνά, εξασφαλίζοντας και δύο κάρα πολεμοφόδια,
για να συνεχίσουν το αντάρτικο. Ενέταξε έτσι ο καπετάν Παύλος την ομάδα των ανταρτών του Τσιφλίκ στο αντάρτικο σώμα
του Πρωτοκαπετάνιου Κοτζά Αναστάς (Αναστάσιου Παπαδόπουλου) από την Έρμπαα, του γνωστού Πόντιου Κολοκοτρώνη,
ως καπετάνιος και πρωτοπαλίκαρό του. Το
φθινόπωρο του 1921, συμμετέχοντας στο
αντάρτικο σώμα του Κοτζά Αναστάς, μετά
από μάχες με μεραρχία του Λιβά Πασά του
τακτικού τουρκικού στρατού, που διήρκεσαν 95 μέρες, σε μέτωπο 28 χιλιομέτρων
στο βουνό Top Tsam, κατάφεραν να εξοντώσουν 700 Τούρκους στρατιώτες, με δικές τους απώλειες μόλις 28 άνδρες.
Η ηρωική αυτή αντίσταση των ανταρτών

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΙΔΕΑ

15

φλίκ δεν παραδόθηκαν ποτέ.
Μόνο με τη συνθήκη ανταλλαγής των πληθυσμών της Λοζάνης, τον Ιανουάριο του 1923,
έκρυψαν τα όπλα τους στα
βουνά, εφοδιάστηκαν με χαρτιά στη Σεβάστεια και κατέβηκαν στη Σαμψούντα, από όπου
με καράβια μεταφέρθηκαν στα
λιμάνια της Ελλάδας.
Ήταν 4 Οκτωβρίου του 1923
η μέρα που οι αντάρτες του
Τσιφλίκ πάτησαν τα πάτρια εδάφη στην Ελλάδα, μετά από περιπετειώδη επιστροφή. Ένας αγώνας υπέρ βωμών
και εστιών γι’ αυτούς έληξε. Όμως μας άφησαν παρακαταθήκη και κληρονομιά ηρωισμούς σαν και αυτούς που περιέγραψα.
Κλίνουμε Ευλαβικά το γόνυ, μπρος
στον ηρωισμό σας και τους αγώνες σας
υπέρ βωμών και εστιών!!!
Το μνημείο αποτελεί το καλύτερο μνημόσυνο και τη μέγιστη απόδοσης τιμής
στη μνήμη του Παύλου Μωυσιάδη, Καπετάνιου των Αντάρτικων Σωμάτων του Πόντου και επιβράβευσης όλων των προγόνων μας, για το πνεύμα ελευθερίας, ανεξαρτησίας και ανυπακοής τους στα τάγματα εργασίας και τις αναγκαστικές επιστρατεύσεις των Οθωμανών.
Τιμώντας με το μνημείο αυτό τον Οπλαρχηγό Παύλο Μωυσιάδη, τιμούμε μαζί
του κι όλους όσους συμμετείχαν στις αντάρτικες ομάδες, μη δεχόμενοι τις τουρκικές εκκαθαρίσεις, προσπαθώντας παράλληλα να προσφέρουν την πολύτιμη
βοήθειά τους, σε όλους όσους έμειναν
στα χωριά και τις πόλεις του Πόντου.
Ταυτόχρονα αποτελεί την καλύτερη παρακαταθήκη αρχών, αξιών και σφυρηλάτησης του σθένους και του ηθικού των επερχόμενων γενεών, που τόσο αναγκαία
είναι στις μέρες μας, με τις δυσκολίες
που βιώνουμε ως χώρα, αλλά και τις τάσεις επανάληψης αναθεωρητισμού, αυταρχικών συμπεριφορών και γενοκτονίας
λαών εκ μέρους της Τουρκίας, που επαναλαμβάνει και σήμερα. Είμαι βέβαιος ότι ο
ανά τον κόσμο διάσπαρτος Ποντιακός Ελληνισμός, αμάχητο τεκμήριο και ζωντανό
κομμάτι του Οικουμενικού Ελληνισμού,
θα αγωνιστεί συντονισμένα και με κάθε
θεμιτό μέσο για τη διεθνή αναγνώριση
της γενοκτονίας των 353.000 θυμάτων
προγόνων μας.
Ελάτε να διασώσουμε τη μνήμη της Γενοκτονίας την πιο ηρωική ελπίδα της Ιστορίας μας και να παλέψουμε γι’ αυτήν.
Ο Πόντος και η Γενοκτονία των Ποντίων
προγόνων μας δείχνουν τον δρόμο.
Τιμή στους ηρωικούς νεκρούς της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου!!!
Τιμή στους ήρωες αντάρτες του Ποντιακού Αντάρτικου!!! Αθάνατοι!!!

Η Βεγόρα σήμερα

ανάγκασε τον Κεμάλ να στείλει εναντίον
τους τον Στρατηγό Τζεμάλ Τζεβήτ, ορκισμένο να τους εξαφανίσει, με 16 χιλιάδες
άνδρες. Σε τρομερές συγκρούσεις που έγιναν στις 22 Φεβρουαρίου του 1922 στο
χωριό Δαζλή, με καταδρομική ενέργεια
των Ποντίων ανταρτών μαχητών, οι Τούρκοι ηττήθηκαν. Συλλαμβάνονται στις σκηνές τους ο στρατηγός Τζεμάλ Τζεβήτ, ο υπαρχηγός του Χουσεϊν Τοπούζογλου και
άλλοι 17 επιτελικοί αξιωματικοί!
Όλοι τους εκτελέσθηκαν δια λογχισμού
επιτόπου, με τη κατηγορία «Εκ προθέσεως
γενοκτονία σε βάρος των Ελλήνων του Πόντου». Σε διπλανές σκηνές οι ριψοκίνδυνοι
αντάρτες βρήκαν και ελευθέρωσαν 65 Ελληνίδες, που είχαν απαχθεί για να εξυπηρετούν τα άρρωστα γούστα των Μογγόλων.
Τον ίδιο μήνα ο ηττηθείς το φθινόπωρο του
1921 Λιβά πασάς, ζήτησε ανακωχή.
Για την αγωνιστικότητά του, την καρτερία, την πίστη, την ανδρεία που τον χαρακτηρίζουν ως καπετάνιο του αντάρτικου
του Πόντου αλλά και στη συνέχεια σε όλες
τις δράσεις της ζωής του και συμμετοχής
του στα κοινά, εδώ στο χωριό μας, τη Βεγόρα, εκφράζεται, με επιστολή προς το
πρόσωπό του, ο Επιτελάρχης της Ανώτατης Διοίκησης Χωροφυλακής Πρωτευούσης, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει:
«...οι υπέρ της Ελευθερίας αγώνες σας
είναι γεμάτοι κακουχιών και θυσιών αίματος. Είναι γεμάτοι Δόξης και Θαυμασμού. Η
καρτερία, η πίστις και η ανδρεία σας, σε όσους είχαμε την ευτυχία και την τιμήν να
συμπολεμήσουμε, θα αποτελούν αιώνια τον
ψυχικόν δεσμόν, αγάπης και αφοσιώσεως.
Θα κοσμείτε πάντα την Ελληνικήν Ιστορία με τα λαμπρά κατορθώματά σας!!
Διατηρήσατε τον ενθουσιασμό και την αγάπη σας προς τα αυτά ιδανικά και εστέ βέβαιος, πως η Πατρίς θα σας ευγνωμονεί. Ημείς δε οι συμπολεμισταί σας εις τας κρισιμωτέρας Εθνικάς στιγμάς, θα είμεθα πάντοτε οι κήρυκες της αλήθειας και του δικαίου
σας, έτοιμοι μεταξύ σας, εφ’ όσον η Πατρίς
κινδυνεύσει, δια νέας θυσίας...».
Οι εκτοπισμοί, οι σφαγές και οι διωγμοί
χαλύβδωναν τις ψυχές των ανταρτών. Οι
Πόντιοι αντάρτες μαζί και ο καπετάν Παύλος Μωυσιάδης με τους αντάρτες του Τσι-
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Απόφαση Δ.Σ. Α.ΑΚ.Ε., αριθμ. 388/15-10-2021
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™¯¤ÛÂˆÓ Î·È ∂ıÈÌÔÙ˘›·˜

1. Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ισχύοντος από 1-2-2002 Καταστατικού της Α.ΑΚ.Ε. προβλέπεται η λειτουργία γραφείων για
θέματα διοικητικής υποστήριξης του έργου της Αεροπορικής Ακαδημίας.
2. Οι Δημόσιες Σχέσεις και Εθιμοτυπία αναφέρονται στην
προσπάθεια ενός οργανισμού να προβληθεί και να δημιουργήσει την καλύτερη δυνατή εικόνα για το πρόσωπό του. Αποτελούν, στη σημερινή κοινωνία, ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία
για την επικοινωνία, την ανάπτυξη εμπιστοσύνης, κατανόησης
και εκτίμησης της αποστολής και των δράσεων για τον συγκεκριμένο οργανισμό. Η ανάπτυξη, προστασία, αποδοχή, σωστή
διαχείριση και προώθηση αυτής της εικόνας στους διάφορους
τομείς δραστηριότητάς του συνιστούν το ρόλο των Δημοσίων
Σχέσεων.
3. Μέχρι σήμερα, την υποστήριξη και προβολή του έργου της
ΑΑΚΕ —αρμοδιότητες οι οποίες δεν εμπίπτουν στα καθήκοντα
των Μελών του Δ.Σ.— αναλαμβάνουν και φέρουν σε πέρας, κατά περίπτωση, τα Μέλη του Δ.Σ. της Α.ΑΚ.Ε.
4. Για την καλύτερη εκπλήρωση των συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων, αποφασίζεται η σύσταση, ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ (Δ.Σ.&Ε.),
σύμφωνα με το άρθρο 13 του ισχύοντος Καταστατικού, το οποίο θα υπάγεται στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Α.ΑΚ.Ε.
Αρμοδιότητα, Οργάνωση, Λειτουργία Γραφείου Δ.Σ.&Ε.
1.Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Εθιμοτυπίας είναι αρμόδιο για τις δημόσιες σχέσεις, την προβολή του έργου, και τη
δημιουργία θετικής εικόνας για την αποστολή της Α.ΑΚ.Ε. και
υπάγεται στον Πρόεδρο του Δ.Σ.
2. Είναι μη αιρετό όργανο, συγκροτείται με πρόταση του
Προέδρου και απόφαση του Δ.Σ., μέλη του είναι, ο Προϊστάμενος και ένας Υπεύθυνος Γραφείου, με θητεία αντίστοιχη του
Δ.Σ.
3. Ενεργεί πάντοτε υπό τις εντολές και την καθοδήγηση του
Δ.Σ. Το Δ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης ή ενίσχυσης
των Μελών του Γραφείου, εφόσον απαιτηθεί, αναλόγως των
τρεχουσών αναγκών-εξελίξεων.
4. Για τη διεκπεραίωση των εργασιών του Γραφείου τα μέλη
του συνεργάζονται με τον Γενικό Γραμματέα, τον Κοσμήτορα,
τον Υπεύθυνο Τομέα Μελετών και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. και υπηρεσίες της Α.ΑΚ.Ε.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΩΜΑΣ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Απτχος (Ι) ε.α.
Απτχος (Ι) ε.α., Επίτιμος Δ/ΔΑΕ

∏ ∞.∞∫.∂ ÛÙ· ∫ÔÈÓˆÓÈÎ¿ ¢›ÎÙ˘·
Με αφορμή την πανδημία, που μας κράτησε μακριά για πολύ
καιρό, η Α.ΑΚ.Ε. αποφάσισε να ξεκινήσει να έχει παρουσία και
στα Κοινωνικά Δίκτυα (social media). Μέσα από την παρουσία
μας στα Κοινωνικά Δίκτυα θα μπορείτε να ενημερώνεστε για τις
δράσεις μας. Μπορείτε να μας βρείτε ως εξής:
Facebook: Αεροπορική Ακαδημία Ελλάδος-Α.ΑΚ.Ε.
Youtube: Αεροπορική Ακαδημία Ελλάδος
Υπενθυμίζουμε και την σελίδα της Α.ΑΚ.Ε. στο διαδίκτυο όπου και μέσα από εκεί μπορείτε να μαθαίνετε τα νέα και τις
δράσεις μας, www.aake.info.
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ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΩΡΕΕΣ ΠΡΟΣ ΑΑΚΕ
Προς ενίσχυση του Εθνικού Σκοπού της ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και στη μνήμη προσφιλών τους προσώπων κατέθεσαν
συνδρομές 2021 στην Α.ΑΚ.Ε. οι κάτωθι τα αντίστοιχα ποσά.
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΤΟΥΣ 2021

Ευρώ

ΜΕΓΑΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ

5.000

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΕΑΑΑ)

1.000

ΚΡΥΣΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

30

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

15

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

20

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

15

Ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους τους ανωτέρω.

Παρακαλούνται τα αγαπητά μας μέλη για την ενεργή συμμετοχή
τους στην οικονομική ενίσχυση της Ακαδημίας. Η Συνδρομή
τους είναι ανταποδοτική στο έργο που καταβάλλεται.

Η συνδρομή σας καταβάλλεται:

1. Με μετρητά, στα γραφεία της Α.ΑΚ.Ε., Δευτέρα και Παρασκευή, ώρες 09.00-13.00
2. Με κατάθεση - μεταφορά του ποσού στο λογαριασμό Alpha Bank
της Α.ΑΚ.Ε. σε 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 banking, ΑΤΜ, σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε Τράπεζας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Παρακαλούνται τα Μέλη μας που εμβάζουν τη συνδρομή τους
μέσω Τράπεζας ή των εναλλακτικών δικτύων, στην Αιτιολογία
της συναλλαγής να αναγράφουν το Ονοματεπώνυμό τους και το
Έτος συνδρομής τους.

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

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΙΔΕΑ
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.

