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"Πάσα βασιλεία εφ’ εαυτήν διαμερισθείσα, ερημούται"   (Κατά Λουκάν ΙΑ/17)

Καλή χρονιά, γεμάτη υγεία, ευτυχία & δημιουργία!

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

∞ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔ› ÛÎÔÔ› 2023 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ: Την Παρα-

σκευή 3 Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00 στην αίθου-
σα Συνεδριάσεων της ΑΑΚΕ «Ιάκωβος Τσούνης» θα 
πραγματοποιηθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέ-
λευση των μελών ΑΑΚΕ με θέματα: Έκθεση Πεπραγ-
μένων Δ.Σ. έτους 2022, Π/Υ 2023, Έκθεση Ε.Ε. και 
λήψη αποφάσεων για θέματα & προτάσεις του Δ.Σ. 
Θα ακολουθήσουν Αρχαιρεσίες για την εκλογή του 
ημίσεως των Μελών ΔΣ και της ΕΕ. Καταληκτικές 
ημερομηνίες:  

- Αποστολή Πρόσκλησης ΓΣ-Αρχαιρεσιών, 16 Φε-
βρουαρίου 2023 

- Υποβολή αιτήσεων υποψηφιοτήτων, μέχρι 28 
Φεβρουαρίου 2023, (11:00) 

- Διεξαγωγή εκλογών, 3 Μαρτίου 2023, (12:00-
13:00). 

► Τα γραφεία της ΑΑΚΕ θα παραμείνουν κλει-
στά από 19.12.2022 έως και 09.01.2023.

Ειδική Συνεδρία 
ανακήρυξης μελών 

Στην αίθουσα «Ιάκωβος Τσούνης», κατά την Ειδική Συνεδρία που πραγ-
ματοποιήθηκε στις 14/10/2022 έλαβε χώρα η ανακήρυξη των νέων μελών 
της ΑΑΚΕ. 

Συνέχεια σελ. 6

∂ÈÌÓËÌfiÛ˘ÓË ‰¤ËÛË 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Κατά την Ειδική Συνεδρία της Παρασκευής 

9/12/2022 τελέσθηκε η καθιερωμένη ετήσια Ε-
πιμνημόσυνη Δέηση στη μνήμη των θανόντων 
μελών της ΑΑΚΕ από ιδρύσεώς της και ο Αγια-
σμός για το Νέο Έτος.  

Στη σελ. 20 τα θανόντα μέλη 

∂ÂÙÂÈ·Î‹ ÂÎ‰‹ÏˆÛË ÌÓ‹ÌË˜ 
ÁÈ· ÙË ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈÎ‹ ∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ 
Την Πέμπτη 3/11/2022, η ΑΑΚΕ πραγματοποίησε στο Αμφιθέατρο του 

Πολεμικού Μουσείου Αθηνών επίσημη εκδήλωση στο πλαίσιο της επετείου 
μνήμης και ευθύνης 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή.  

Συνέχεια σελ. 2
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Συνέχεια από σελ. 1 

Στην εκδήλωση συμμετεί-
χαν ως εκπρόσωποι του 
Αρχιεπισκόπου Αθηνών 

και πάσης Ελλάδος ο Αιδεσι-
μότατος Πρωτοπρεσβύτερος 
π. Ηλίας Δροσινός, Πρόεδρος 
του Εκκλησιαστικού Συμβου-
λίου του Ι. Ν. Ζωοδόχου Πη-
γής, του Αρχηγού της Μείζο-
νος Αντιπολίτευσης, βουλευ-
τής ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτικής 
Συμμαχίας ο κ. Γεώργιος Τσί-
πρας και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής η βουλευ-
τής Νοτίου Τομέα Αθηνών κ. Τόνια Αντωνίου, της ΝΔ ο βουλευτής 
Α’ Πειραιώς κ. Ιωάννης Μελάς, του Α/ ΓΕΕΘΑ και του Α/ΓΕΣ ο 
Στγός Δημήτριος Χούπης, Δκτής ΑΣΔΕΝ, του Δημάρχου Αθηναίων 
ο Αντιδήμαρχος Κλιματικής Αλλαγής και Πρασίνου κ. Χρήστος Τε-
ντόμας, του Α/ΓΕΑ ο Απτχος (Ι) κ. Κωνσταντίνος Καραμεσίνης, 
Δκτής Σχολής Ικάρων ο Σγός Γεώργιος Ραχμανίδης, Πρόεδρος Ελ-
ληνικής Επιτροπής Στρατιωτικής Ιστορίας, του Α/ΓΕΝ και του 
Α/Ελληνικής Αστυνομίας, Επίτιμοι Αρχηγοί, εκπρόσωποι Συνδέ-
σμων, Συλλόγων και Ινστιτούτων, Ακόλουθοι Άμυνας φίλια προ-
σκείμενων χωρών, εκπρόσωποι, Ίκαροι και δόκιμοι της Σχολής 
Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας και πλήθος κόσμου. 

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Πρόεδρος της ΑΑΚΕ, Απτχος (Ι) εα 
Στυλιανός Αλεξόπουλος, ο οποίος κήρυξε και την έναρξη της 
εκδήλωσης. 

Συντόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΔΣ της ΑΑΚΕ Απτχος (Ι) 
εα Θωμάς Χατζηαθανασίου, Επίτιμος Δκτής ΔΑΕ, ο οποίος συ-
νόδευσε τους παριστάμενους στο οδοιπορικό της εκδήλωσης. 

Κατά την εκδήλωση έλαβαν χώρα κατά σειρά οι ακόλουθες ε-
πιμέρους θεματικές ενότητες:  

α. Ομιλία με τίτλο «Η Συμ-
μετοχή της Ελληνικής Αερο-
πορίας στη Μικρασιατική 
Εκστρατεία», με ομιλήτρια 
την Επσγό (ΑΕΕΚ) Ευαγγελία 
Τσουμάκη, Τμηματάρχη Ι-
στορίας της Διεύθυνσης Ι-
στορίας του ΓΕΑ. 

Μέσω της ομιλίας ξεναγη-
θήκαμε στο οδοιπορικό της 
Ελληνικής Αεροπορίας κατά 

τη διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας, όπου έγινε εντατική 
χρήση του αεροπορικού όπλου, τις επιχειρήσεις της Αεροπορίας 
μας, τη δράση της σε συνεργασία με το Στρατό, που αποτέλεσε 
τα μάτια του Γενικού Στρατηγείου, εξασφαλίζοντας με τις υποτυ-
πώδεις δυνατότητές της την εικόνα του πεδίου της μάχης και κα-
τάφερε την καταστροφή σημαντικότατων στόχων, ενώ κατά την 
υποχώρηση της Στρατιάς διέσωσε, με την απ’ αέρος συνδρομή 
της, χιλιάδες στρατιώτες από βέβαιο θάνατο. Μέσω της ομιλίας 
θαυμάσαμε την ένδοξη δράση της ελληνικής Αεροπορίας της ε-
ποχής και διαπιστώσαμε το επίπεδό της, της οποίας δεν της έλ-
λειψαν οι επιτυχίες, ενώ γίναμε γνώστες της συνεισφοράς της 
στις επιχειρήσεις του ελληνικού στρατού και της εμψύχωσης του 
στρατεύματος. 

β. Ομιλία με τίτλο «Η δια-
χρονική Ελληνικότητα της 
Μικράς Ασίας», με ομιλητή 
τον Καθηγητή του ΕΚΠΑ Βα-
σίλειο Γαϊτάνη. 

Η ομιλία μάς παρείχε την 
ευκαιρία να ενημερωθούμε 
για τη διαχρονικότητα της 
παρουσίας, σχεδόν 3 χιλιε-
τίες, των Ελλήνων στη Μικρά 
Ασία, η οποία είναι αδιαμφι-

σβήτητη. Στη Μικρά Ασία βρίσκονταν οι ρίζες του εκεί Ελληνι-
σμού που διαχρονικά δραστηριοποιήθηκε, μεγαλούργησε και ά-
φησε ακόμη και μέχρι σήμερα άσβεστη την ιστορία του, ανεξίτη-
λο το αποτύπωμά του σε όλους τους τομείς και τεράστιο πλούτο 
πολιτισμού ως παρακαταθήκη στις νεότερες γενιές. Αλλά και στη 
συνέχεια, παρά τις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες έζη-
σαν οι ελληνικοί πληθυσμοί κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής αυ-
τοκρατορίας, κατάφεραν να διατηρήσουν τη θρησκευτική και κοι-
νοτική τους ύπαρξη έως τις αρχές του Α’ ΠΠ, ενώ, σύμφωνα με 
οθωμανικές στατιστικές, οι ελληνικοί πληθυσμοί συνέβαλλαν 
στην οικονομία της χώρας σε ποσοστό 60%, από την άποψη τόσο 
κεφαλαίου όσο και εργατικού δυναμικού.  

γ. Ομιλία με τίτλο «Η πα-
ρουσία του Ελληνικού Στρα-
τού στη Μικρά Ασία ως δι-
καίωση και ευθύνη», με ομι-
λητή τον Αν. Καθηγητή του 
ΕΚΠΑ Ιωάννη Παναγιωτό-
πουλο. 

Ο γείτονάς μας, Ερντογάν 
και οι συν αυτώ, ψεύδονται 
και παραπλανούν, μέσα στον 
παραλογισμό τους και την α-

ναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας, ότι οι πρόγονοί μας επιτέθη-
καν στην Οθωμανική αυτοκρατορία, στη Μικρά Ασία, με επεκτατι-
κές διαθέσεις. Τεράστιο ψέμα και προπαγάνδα.  

Η επέμβαση του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία προκλήθη-
κε από τη βαναυσότητα του Νεοτούρκων προς τους προγόνους 
μας, που ξεκίνησε από την ήττα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
το 1912, τη ληφθείσα σχετική απόφαση του 1913, το βίαιο εκτο-
πισμό των ελληνικών πληθυσμών της Ανατολικής Θράκης και των 
δυτικών παραλίων της Μικράς Ασίας το 1913 και το ’14, με απο-
τέλεσμα να πάρουν το δρόμο της προσφυγιάς περίπου 650.000 

E¶∂∆∂π∞∫∏ ∂∫¢∏§ø™∏ ÙË˜ ∞∞∫∂ 3/11/20224

∂ÂÙÂÈ·Î‹ ÂÎ‰‹ÏˆÛË ÌÓ‹ÌË˜ Î·È Â˘ı‡ÓË˜ ÁÈ· Ù· 100 ¯ÚfiÓÈ·  
·fi ÙË ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈÎ‹ ∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹

Ο Πρόεδρος και 
ο Γεν. Γραμματέας 
της ΑΑΚΕ
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Έλληνες, τους εκτοπισμούς του 1915 στο Δυτικό Πόντο και την ε-
ντατικοποίηση των εθνικών εκκαθαρίσεων του 1916. Με αποτέ-
λεσμα στα τέλη του Α’ ΠΠ, το 40% του ελληνισμού της Οθωμανι-
κής Αυτοκρατορίας ήταν εκτοπισμένο, ενώ ο θάνατος των θυμά-
των πλησίαζε το ένα εκατομμύριο. Μετά την Ανακωχή του Μού-
δρου (30.10.1918) οι εναπομείναντες ελληνικοί πληθυσμοί συνέ-
χισαν να ζουν βυθισμένοι στην ανασφάλεια και γι’ αυτόν το λόγο 
οι δυνάμεις της Αντάντ έδωσαν την άδεια στην ελληνική κυ-
βέρνηση να αποστείλει στρατεύματα στη Σμύρνη, όπερ και ε-
γένετο το Μάιο του 1919. 

Στην ομιλία αποσαφηνίσθηκε ότι η παρουσία του ελληνικού 
στρατού στη Μικρά Ασία (1919-1922) δεν αμφισβητήθηκε από κα-
νέναν σύγχρονο με τα γεγονότα, Έλληνα ή ξένο, πολύ περισσότερο 
Τούρκο ιστορικό ή πολιτικό! Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η σημερινή 
Τουρκία είναι προϊόν της Συνθήκης της Λωζάνης (1923) με την ο-
ποία και ιδρύθηκε. Άλλωστε, η νέα πολιτική ηγεσία επιθυμώντας να 
διακόψει κάθε σχέση με το παρελθόν, εκδίωξε τον Σουλτάνο 
(11/1922) και κατήργησε το Χαλιφάτο δύο χρόνια αργότερα. Μάλι-
στα, η γλώσσα που σήμερα ομιλούν μορφοποιήθηκε μόλις το 1928, 
με την εισαγωγή του σύγχρονου αλφαβήτου. Η συζήτηση για το δι-
καίωμα της παρουσίας του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία είναι 
μεταγενέστερη και προέρχεται από τους γνωστούς και στις δύο 
πλευρές αναθεωρητές. Η αξιολόγηση μιας ιστορικά επιβεβλημένης 
ενέργειας από το αποτέλεσμά της και όχι από την αφετηρία της, 
δεν είναι αποδεκτή ιστορική μέθοδος. Ασφαλώς οι αναθεωρητές 
προκαλούν τη δημόσια συζήτηση σήμερα, που επιτρέπει σε ιστο-
ρικούς και πολιτικούς ανυπόληπτους συσχετισμούς. Η απάντηση 
100 χρόνια μετά δεν επηρεάζει τα ίδια τα γεγονότα, συνιστά όμως, 
αξιολογικό κριτήριο για το μέλλον. Ως εκ τούτου, η ομιλία δεν ά-
φησε κανένα ίχνος αμφισβήτησης της ιστορίας του Ελληνισμού και 
των γεγονότων της εποχής και της περιοχής. Είναι προφανές ότι ο 
Ελληνισμός της Μικράς Ασίας αντιμετώπιζε το μένος των Νεοτούρ-
κων και ο ελληνικός στρατός ένα σκοπό είχε με την εκστρατεία στη 
Μικρά Ασία να απαλύνει τον πόνο και να διασώσει και να ελευθε-
ρώσει τα εκεί αδέλφια μας. 

δ. Απαγγελία ποιημάτων του Σμχου 
εα Ηλία Σβάρνα, ποιητή, μέλους ΔΣ Α-
ΑΚΕ με τίτλους «Ξεριζωμός» και 
«Σμύρνη Πατρίδα μου γλυκιά», από 
την υποψήφια Διδάκτορα Μουσικής Ψυ-
χολογίας του Πανεπιστημιακού Κολλε-
γίου του Λονδίνου Θεοδώρα Τσίντζου. 

Οι απαγγελίες της κ. Θεοδώρας Τσί-
ντζου και τα συγκινητικά ποιήματα του 
κ. Ηλία Σβάρνα μάς ταξίδεψαν στον πό-

νο, την πίκρα, το αίμα, τη βαναυσότητα, τον ξεριζωμό από τις 

πατρογονικές εστίες των Ελλήνων από τη Μικρά Ασία, εκεί που 
διαβίωναν, έχοντας φτιάξει τον απαράμιλλο πολιτισμό τους. Ήταν 
κυνηγημένοι από τις φλόγες και το μίσος, απελπισμένες ψυχές, 
ψάχνοντας λίγη ελπίδα ανθρωπιάς, αγναντεύοντας το καλύτερο 
αύριο. Παράλληλα, μας ταξίδεψαν σε μονοπάτια αναπόλησης των 
ευτυχισμένων στιγμών και νοσταλγίας για μία κοινωνία που χάθη-
κε στις θύμησες της μνήμης και στους χτύπους της καρδιάς μας. 

ε. Παράσταση χορωδίας με ύμνους και μικρασιατικά τρα-
γούδια, με συνοδεία οργάνων από τη Βυζαντινή Χορωδία Αθηνών 
του Πρωτοψάλτη και τη διεύθυνση του Άρχοντος Υμνωδού της 
Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Γεωργίου Χατζηχρόνογλου. 

Η μουσική, οι ύμνοι και τα τραγούδια πάντα συντρόφευαν το 
λαό μας στις χαρές και στις λύπες του, στις ένδοξες στιγμές της 
ιστορίας του, αλλά και στις μεγάλες καταστροφές. Οι ύμνοι και κυ-
ρίως τα τραγούδια της Μικρασίας έχουν ένα ιδιαίτερο ύφος που 
μεταφέρουν τον πόνο και τον ξεριζωμό των Ελλήνων από τα βάθη 
των αιώνων. Η Βυζαντινή Χορωδία Αθηνών, ο χοράρχης της Γε-
ώργιος Χατζηχρόνογλου και οι μουσικοί που τη συνόδευσαν με τα 
όργανά τους, με τους ύμνους, τα μικρασιατικά τραγούδια και τη 
γλυκιά μελωδία, μας μετέφεραν τον τεράστιο πόνο, την απώλεια, 
αλλά και την αγάπη και τη λεβεντιά που μόνο οι Έλληνες βιώνουν 
μέσω της μουσικής και του Μικρασιατικού ηχοχρώματος. Έτερψαν 
τα αυτιά μας και ανατάξανε την ψυχή μας. 

Εν κατακλείδι, οι εξαιρετικές ομιλίες, τα ποιήματα, οι ύ-
μνοι, τα τραγούδια και η μουσική ήταν μία εξαιρετική τροφή 
γνώσης, μνήμης, ευθύνης, αλλά και τέρψης. Μας ταξίδεψαν στον 
πόνο του ξεριζωμού, μέσα από τη γλυκιά νοσταλγία τους. Όλα αυ-
τά μας ταξίδεψαν και λάμπρυναν τη βραδιά μας. 

Προκειμένου να ευχαριστήσουμε τους συντελεστές της υπέρο-
χης αυτής εκδήλωσης, ένα μικρό δείγμα ανταπόδοσης, ένα ανα-
μνηστικό, ήταν το λιγότερο που μπορούσαμε να προσφέρουμε, 
ως ΑΑΚΕ. Αναμνηστικά επιδόθηκαν από τον Πρόεδρο της ΑΑΚΕ 
προς τους ομιλητές, την Επσγό κ. Ευαγγελία Τσουμάκη, τον Κα-
θηγητή κ. Βασίλειο Γαϊτάνη, τον Αν. Καθηγητή κ. Ιωάννη Πανα-
γιωτόπουλο, την απαγγέλουσα, κ. Θεοδώρα Τσίντζου, τον ποιητή 
κ. Ηλία Σβάρνα και τον Χοράρχη της Βυζαντινής Χορωδίας Αθη-
νών κ. Γεώργιο Χατζηχρόνογλου. 

Ο Δντής της Διεύθυνσης Ιστορίας του ΓΕΑ, Σμχος (Ι) Ιωάννης 
Καρακώστας είχε την ευγενή καλοσύνη να προσφέρει στην ΑΑΚΕ 
την τετράτομη Ιστορία της ΠΑ με σκοπό να εμπλουτισθεί η βι-
βλιοθήκη της. Η όλη εκδήλωση διεξήχθη σε εξαιρετικά συγκινη-
σιακό κλίμα. Μετά 
το πέρας της εκδή-
λωσης παρατέθηκε 
δεξίωση στους 
προσκεκλημένους. 
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•ÂÚÈ˙ˆÌfi˜ 
 

™ÙËÓ ÚÔÎ˘Ì·›· ¤ÊÙ·ÛÂ˜ 
·ÏÏfiÊÚÔÓ· ÛÎÈ¿ 
Î˘ÓËÁËÌ¤ÓÔ ·ÁÚ›ÌÈ 
·fi ÙÈ˜ ÊÏfiÁÂ˜ ÙË˜ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹˜. 
 

ªÂ˜ ÛÙÈ˜ ·Ï¿ÌÂ˜ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÔ˘ 
Á˘Ó·›Î· ·fi ·Ú¿ÛÙ·ÛË  
·Ú¯·›·˜ ÙÚ·Áˆ‰›·˜.  
 

ª·ÏÏÈ¿ ·Ó¿Î·Ù· ÚÈÁÌ¤Ó· 
ÎÈ ¤ÎÏ·ÈÁÂ˜, ¤ÎÏ·ÈÁÂ˜ 
·ÂÏÈÛÌ¤Ó· ¶·Ó·ÁÈ¿ ÌÔ˘!!! 
 

™Î‡„Â ÏÈÁ¿ÎÈ Ó· Ì·˜ ‰ÂÈ˜ 
Ï˘‹ÛÔ˘ Ì·˜ 
ÙÔ‡ÙÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓıÚˆÔÈ 
ÙÔ‡ÙÔÈ Â›Ó·È ÛÊ·ÁÂ›˜. 
 

ºÏÔÁÈÛÌ¤ÓÔÈ ÔÈ ·ÛÙÚÔÊ›ÏÈÙÔÈ 
ÔÚ›˙ÔÓÙÂ˜ ÙË˜ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜  
ÙfiÛÂ˜ Ó˘¯ÙÈ¤˜ ÙfiÛÂ˜ ÊˆÙÈ¤˜  
Î·È ÔÈ ∆Û¤ÙÂ˜ ·ÓÙÔ‡. 
 

¶›Ûˆ ÛÔ˘ Ë ™Ì‡ÚÓË ÙÔ ∞˚‚·Ï‹  
Î·È Ù· fiÓÂÈÚ¿ ÛÔ˘  
Ì·‡Ú· Î¿Ú‚Ô˘Ó·  
Û·Ó ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘. 
 

¡·˘·Áfi˜ ÙË˜ ÛÙÂÚÈ¿˜  
ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ÎÔÈÙ¿˜  
Û·Ó ÙË ÌfiÓË ÛÔ˘ ÂÏ›‰·. 
 

•ÂÚÈ˙ˆÌ¤ÓË Ì¿Ó· 
•ÂÚÈ˙ˆÌ¤ÓË ÁÂÓÈ¿ 
ƒËÌ·ÁÌ¤ÓÂ˜ „˘¯¤˜ 
£ÔÏˆÌ¤ÓÂ˜ Ì·ÙÈ¤˜ 
∞ÂÏÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÎÚ·˘Á¤˜ 
¶ÚÔ‰ÔÌ¤ÓÂ˜ ¯·Ú¤˜. 
 
∏Ï›·˜ °. ™‚¿ÚÓ·˜ 
(¶ÔÈËÙÈÎ‹ ™˘ÏÏÔÁ‹ «35Ô˜ ªÂÛËÌ‚ÚÈÓfi˜», ¤Î‰ÔÛË 1997)

™Ì‡ÚÓË ·ÙÚ›‰· ÌÔ˘ ÁÏ˘ÎÈ¿ 
 

∂Ú¯fiÙ·Ó ÙÔ ·ÂÚ¿ÎÈ Â˘ˆ‰È·ÛÙfi  

·’ ÙÔ˘ ªÔ˘ÚÓfi‚·  

Î·È ÙÈ˜ ¿Óˆ ÁÂÈÙÔÓÈ¤˜ 

·fi ·ÓıÈÛÙ¿ ˙Ô˘ÌÔ‡ÏÈ· 

Î·È Ì˘ÚÙÈ¤˜ 

ÛÙË˜ ÚÔÎ˘Ì·›·˜ ÙÔ Ï·ÎfiÛÙÚˆÙÔ. 
 

∫È ¿Ó·‚Â Ë ¶Ô‡ÏÈ· ÙÔ Ê·Ófi  

ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi ÙÔÓ ·ÛÙÂÚfiÛÙÚˆÙÔ  

ÂÚ›·ÙÔ ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi 

 Û·Ó Î¿Ó·Ó ÓÈÔ› Î·È ÓÈ¤˜. 
 

∞¯! ¶fiÛÔ ÛÂ ÓÔÛÙ·ÏÁÒ  

™Ì‡ÚÓË ·ÙÚ›‰· ÌÔ˘ ÁÏ˘ÎÈ¿!  

ˆ˜ ÓÔÛÙ·ÏÁÒ Ù· Â˘ˆ‰È·ÛÙ¿  

·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎ¿ ÛÔ˘ ÛÔ‡ÚÔ˘·  

Î·È Ù· ™Ì˘ÚÓ·›ÈÎ· Ó˘¯Ù¤ÚÈ· 

Û·Ó ÛÙÚÒÓÔÓÙ·Ó ÌÂ ·Û‹ÌÈ 

ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ Ù· ÓÂÚ¿ 

·fi ÙÔ ÊÂÁÁ·ÚfiÊˆÙÔ 

Î·È ÙË˜ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ Ù’ ·ÛÙ¤ÚÈ·. 
 

™Ì‡ÚÓË ¶·ÙÚ›‰· ÌÔ˘ ÁÏ˘ÎÈ¿! 

ÛÂ ÓÈÒıˆ ÙfiÛÔ Ì·ÎÚÈ¿ 

Ì· Â›Û·È ÙfiÛÔ ‰· ÎÔÓÙ¿ 

‰˘fi Î‡Ì·Ù· ·’ ÙÔ ™Ô‡ÓÈÔ 

‰˘fi ‚‹Ì·Ù· ·’ ÙÔ ÓÔ˘ 

∫∞¡∂¡∞ ∞¶’ ∆∏¡ ∫∞ƒ¢π∞. 

 
∏Ï›·˜ °. ™‚¿ÚÓ·˜ 

(¶ÔÈËÙÈÎ‹ ™˘ÏÏÔÁ‹ «ºÔ˘ÚÙÔ˘ÓÈ·ÛÌ¤ÓÔÈ √˘Ú·ÓÔ›» ¤Î‰ÔÛË 2000)
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Συνέχεια από σελ. 1 
 
Ο Πρόεδρος της ΑΑΚΕ Απτχος (Ι) ε.α. Στυλιανός Αλεξόπου-

λος καλωσόρισε τους παρισταμένους, ιδιαίτερα τα υπό ένταξη 
νέα μέλη στην κατάμεστη αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιάκωβος Τσού-
νης», εισαγάγωντάς τους στο σκοπό της ΑΑΚΕ και κυρίως στη 
σκοπιμότητα της ανακήρυξης νέων μελών. Στη συνέχεια, ο Γενι-
κός Γραμματέας της Απτχος (Ι) ε.α. Θωμάς Χατζηαθανασίου α-
ναφέρθηκε στα τιμώμενα πρόσωπα, μέσα από τα πλούσια Βιογρα-
φικά τους Σημειώματα. Σύντομη ήταν η αναφορά στο έργο τους, 
όμως ικανή να καταπλήξει όλους τους παρισταμένους, οι οποίοι 
χειροκρότησαν θερμά τα νέα μέλη και τα επίτιμα μέλη κατά την 
αντιφώνησή τους με ευχαριστίες και προτροπές για ευδοκίμηση 
των σκοπών της ΑΑΚΕ. Όλα τα νέα μέλη θερμά ευχαρίστησαν τα 
μέλη του ΔΣ της ΑΑΚΕ. Έκαναν αναφορά με μεγάλη συγκίνηση 
στις σχέσεις που έχουν με το Αεροπορικό Πνεύμα εν γένει και υ-
ποσχέθηκαν να βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων της ΑΑΚΕ. 
Εντρυφών στις αντιφωνήσεις όλων των νέων μελών, ο Πρόεδρος 
της ΑΑΚΕ, ανέφερε ότι πολλές σκέψεις - ιδέες - υποσχέσεις πρέ-
πει να ξανακουστούν, ίσως και με κάποιες προεκτάσεις και να εκ-
δοθούν μαζί στα επόμενα φύλλα της «Αεροπορικής Ιδέας». Οι 
ιδέες των νέων μελών και η πραγμάτωση των απόψεών τους πι-
στεύουμε ότι θα συμβάλλουν στην αναπτέρωση του έργου της Α-
ΑΚΕ παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σή-
μερα. 

 
Σύντομα Βιογραφικά Επιτίμων Νέων Μελών 

 

 

Γεννήθηκε στο Αγρίνιο το 1959. 
Μαθήτευσε στην Πρωτοβάθμια και 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση της 
πόλης του και φοίτησε στην Ανω-
τέρα Εκκλησιαστική Σχολή Αθηνών 
και στο τμήμα Ποιμαντικής της Θε-
ολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Διετέ-
λεσε δόκιμος μοναχός στο Άγιον Ό-
ρος επί τετραετία. Χειροτονήθηκε 
διάκονος και πρεσβύτερος το 1984 
και 1986 αντίστοιχα και τιμήθηκε 
με το οφίκιο του Αρχιμανδρίτη, 
διορισθείς ως Ηγούμενος. Υπηρέ-

τησε διαδοχικά ως εφημέριος στην Ιερά Μητροπόλη Λευκάδος και 
επί εικοσαετία στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, επί σειρά ετών 
ως Γραμματέας - Αρχειοφύλακας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλη-
σίας της Ελλάδος, καθώς και στις Αυτής Οικονομικές Υπηρεσίες. 
Επίσης, ως ιερέας σε νοσοκομεία και Ι.Μ. στην Ελλάδα και σε ε-

νορίες Λονδίνου και Λίβερπουλ. Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια 
υπηρετεί ως εφημέριος και ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως 
Πειραιώς. Τιμήθηκε με την εγγραφή του στον κατάλογο προς αρ-
χιερατεία εκλογίμων. 

Σπουδές: Πτυχίο Θεολογίας, «Λίαν καλώς». Μεταπτυχιακά Δι-
πλώματα στη Χριστιανική Λατρεία - Ειδίκευση στη Λειτουργική με 
«Άριστα» και στο Κανονικό Δίκαιο με «Άριστα». Υποψήφιος Διδά-
κτωρ στην Εκκλησιαστική Γραμματεία. Ελληνική Παλαιογραφία 
στα: α) Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, β) Ελληνική Παλαι-
ογραφική Εταιρεία, γ) Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου της Κύ-
πρου. Βυζαντινή Σφραγιστική, Επιγραφική και Εραλδική στο Εθνι-
κό Ιδρυμα Ερευνών. Σπουδές Η/Υ στο Ευγενίδειο Ίδρυμα. Σπου-
δές Αρμονίου «Φίλιππος Νάκας». Παρακολούθησε ευρύτατο κύ-
κλο σεμιναρίων και συνεδρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό θε-
ολογικού και λειτουργικού ενδιαφέροντος, ως σύνεδρος και ειση-
γητής. Εισηγητής Θεολογικού Συνεδρίου - Αίγιο 2018. Πρόγραμμα 
μεταπτυχιακών σπουδών (Summer University), Άνδρος 2018. Συ-
νέδρια Πανεπιστημίου Αθηνών. Πανελλήνια Λειτουργικά Συνέ-
δρια της Εκκλησίας της Ελλάδος. Συνέδριο νέων «Σύνδεσμος» Πο-
λωνία 1989. Λειτουργικό Συνέδριο Θεολογικής Σχολής Θεσσαλο-
νίκης και University of Eastern Finland. 

Συγγραφικό έργο: Συνέθεσε την αρχαία Θεία Λειτουργία του 
Επισκόπου Θμούεως Σεραπίωνος, αφού επεξεργάσθηκε και ανα-
συνέταξε τα σχετικά κείμενα και δημοσιεύθηκε από τον εκδοτικό 
οίκο «Επτάλοφος» το 2013. 

Βραβεύσεις: Έχει βραβευτεί με τον Σταυρό Στήθους των Αψ-
βούργων. 

 

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966. 
Σπουδές: Διπλωματούχος Πο-

λιτικός Μηχανικός του Δημοκρί-
τειου Πανεπιστημίου Θράκης. Κά-
τοχος πτυχίου κατασκευαστών 
(ΜΕΚ) 3ης τάξης για οικοδομικά, 
υδραυλικά, βιομηχανικά-ενεργει-
ακά και 2ης τάξης σε οδοποιία. Έ-
χει συμμετάσχει σε πληθώρα επι-
μορφωτικών σεμιναρίων Manage-
ment, Marketing, καθώς και σε 
μεγάλο αριθμό επιμορφωτικών 
σεμιναρίων του ΤΕΕ. 

Επαγγελματική Εμπειρία: Έχει θητεύσει ως: α) βοηθός επι-
βλέπων μηχανικός και επιβλέπων μηχανικός στην κατασκευαστική 
εταιρεία δημοσίων και ιδιωτικών έργων 6ης τάξης «Τεχνική ΑΕ» 
για την κατασκευή δημοσίων έργων, όπως σχολικά κτίρια, έργα 
Πολεμικού Ναυτικού κ.α., β) επιβλέπων μηχανικός και προϊστά-

∞Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›ÙË˜ ¶·‡ÏÔ˜ °. ∞ÏÂÍ¿˜  
πÂÚÔÎ‹Ú˘Î·˜ πÂÚ¿˜ ªËÙÚÔfiÏÂˆ˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 

°ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË˜  
¢ÈÏˆÌ·ÙÔ‡¯Ô˜ ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ ªË¯·ÓÈÎfi˜
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μενος τεχνικής υπηρεσίας και τεχνικός διευθυντής κατασκευών 
στην εταιρεία «ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ», υπεύθυνος για την κα-
τασκευή, νέων καταστημάτων, κεντρικών γραφείων και αποθη-
κών, υποσταθμών μέσης τάσης, εκπόνηση και σύνταξη μελετών 
– σχεδίων και τευχών δημοπράτησης. Έχει ασχοληθεί παράλλη-
λα με τον έλεγχο, την εξαγορά, εκτίμηση και μίσθωση όλων ή 
μέρους μεγάλου αριθμού καταστημάτων εταιρειών, ώστε να ε-
ναρμονιστούν με την πολιτική της «ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ». Έχει 
κατασκευάσει τρία μεγάλα κέντρα διανομής σε Μάνδρα, Οινό-
φυτα και Σίνδο. Από 1.1.2020 ασχολείται με ιδιωτικά τεχνικά 
έργα και από 1.6.21 ως τεχνικός σύμβουλος στην εταιρεία 
«ΓΙΩΤΗΣ ΑΕ» σε κατασκευαστικά της έργα, (εργοστάσια, γρα-
φεία κ.λπ). 

Βραβεύτηκε: α) ως διευθυντής του Τμήματος Constructions 
για την κατασκευή του Green Store στη Σταμάτα Αττικής από τον 
αγγλικό οίκο «BREAM», έναν από τους τρεις πιο αναγνωρισμένους 
οίκους αξιολόγησης παγκοσμίως για κτίρια με εξοικονόμηση ενέρ-
γειας και τεχνολογικές καινοτομίες, ενώ το συγκεκριμένο κατά-
στημα ανακηρύχθηκε 2ο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο το 2012, β) 
για την εικοσαετή του προσφορά στην «ΑΒ Βασιλόπουλος». Κατά 
την πρόσληψή του η εταιρεία διέθετε 11 καταστήματα, ενώ σή-
μερα διαθέτει, με τη συμβολή του, 500. 

Γλώσσες: Ομιλεί την αγγλική και τη γερμανική. 
Στρατιωτικές υποχρεώσεις: Υπηρέτησε στην ΠΑ με την ειδι-

κότητα διοικητικών καθηκόντων στη ΑΑΥΕ. 
Αθλητικά: Πρωταθλητής Ελλάδος στο Karate 17 φορές, 

(1983 έως 1994), πρωταθλητής Ευρώπης το 1985 3ος, 5ος το 
1989, 1ος Βαλκανιονίκης το 1994. Μέλος της εθνικής ομάδος 
επί 11 έτη. Κάτοχος μαύρης ζώνης 6ου DAN στο Shotokan 
Karate, σε 4 Ομοσπονδίες: Ελληνική Ομοσπονδία, World Karate 
Federation, Japan Karate Association και Shotokan Karate In-
ternational. Κάτοχος προπονητικού διπλώματος World Karate 
Federation και επίσημου εξεταστού για 1ο DAN από την Ελλη-
νική Ομοσπονδία Καράτε. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος αγώνων 
δρόμου 10 και 22,5 χλμ. 

Λοιπές ασχολίες: Είναι ενεργό μέλος στο Ναυτικό Όμιλο Ελλά-
δος (1996) και στην Αθηναϊκή Λέσχη (2008). Ισόβιο επίτιμο μέ-
λος από 12.5.21 του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων, ως 
υιός του Βετεράνου του Β’ ΠΠ, γηραιότερου και αρχαιότερου Ι-
πταμένου της 13ης Μοίρας Βομβαρδισμού στη Μέση Ανατολή, 
Πτχου (Ι) Παναγιώτη Καραγιάννη. 

Είναι παντρεμένος με την Μαριλένα Μάγγου, με τρείς κόρες.  
 

Ανακηρυχθέντα Νέα Τακτικά Μέλη 
 

 

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην 
Αθήνα. Μετά την περάτωση των 
γυμνασιακών του σπουδών εισήλ-
θε το 1978 στη Σχολή Ναυτικών 
Δοκίμων όπου και αποφοίτησε το 
1982 με το βαθμό του Σημαιοφό-
ρου. Έχει υπηρετήσει ως Κατώτε-
ρος και Ανώτερος Αξιωματικός σε 
διάφορες μονάδες του Στόλου 
(πυραυλάκατοι, φρεγάτες, αντι-
τορπιλικά) και διακλαδικά επιτε-
λεία καθώς και σε ΓΕΝ, ΓΕΕΘΑ, Υ-
ΠΕΘΑ ως σύμβουλος του Υπουρ-

γού Αμύνης κ. Σ. Σπηλιωτόπουλου σε θέματα Ευρωπαϊκής Αμυ-

ντικής Πολιτικής. Έχει διατελέσει κυβερνήτης στα Α/Γ ΙΚΑΡΙΑ, 
Α/Γ ΣΥΡΟΣ και Α/Γ ΡΟΔΟΣ και Δκτής στη Μοίρα Πλοίων Αποβά-
σεως, στο Πολυεθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Μεταφορών του ΝΑ-
ΤΟ (AMSCC) και τη Ναυτική Αστυνομία. Το 1986 απεφοίτησε ως 
Χειριστής Ελικοπτέρων από τη Σχολή Αεροπορίας Στρατού. Ως 
πιλότος ελικοπτέρων ΠΝ συμμετείχε το 1991-92 στις επιχειρή-
σεις Desert Storm και Desert Shield στον πόλεμο κατά του Ιράκ. 
Το 1993 συμμετείχε ως εθελοντής στις ειρηνευτικές επιχειρή-
σεις σε Βοσνία-Σεράγεβο και το 1994 ήταν παρατηρητής της ΕΕ 
στα Σκόπια. Έχει υπηρετήσει στη Γαλλία επί 3 έτη ως Αξκός Ε-
πιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Δύναμη Ταχείας Αντιδράσεως και 
ως επιτελής αναδιοργάνωσης της Γαλλικής Δύναμης Ταχείας Α-
ντιδράσεως FRMARFOR μετά την επανένταξη της Γαλλίας στο 
στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ το 2005. Για τις υπηρεσίες που 
προσέφερε στο γαλλικό κράτος παρασημοφορήθηκε το 2007 α-
πό την Υπουργό Άμυνας της Γαλλίας Michèle Alliot-Marie με το 
αργυρό μετάλλιο Τιμής της Λεγεώνας των Ξένων. 

Σπουδές: Είναι απόφοιτος Σχολής Επιτελών Ναυτικού, Διακλα-
δικής Σχολής Πολέμου, Σχολής Ναυτιλίας/Ασφάλειας Πτήσεων 
Ναυτικού & Αεροπορίας και Human Recourses Management, Cri-
sis Response και Αμφιβίων Επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ. Έχει σπουδά-
σει Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Salve Regina του Rhodes 
Island USA και είναι κάτοχος μεταπτυχιακών διπλωμάτων από τα 
πανεπιστήμια Plymouth U.K και την Ανωτάτη Σχολή Πολέμου των 
ΗΠΑ στη Διεθνή Στρατηγική και Ασφάλεια. Είναι επίσης κάτοχος 
μεταπτυχιακού διπλώματος στη Ναυτική Επιστήμη & Στρατηγική 
(Ναυτική Σχολή Πολέμου). 

Τοποθετήσεις: Έχει διατελέσει πρόεδρος της Στρατιωτικής 
Επιτροπής του ΝΑΤΟ και της ΕΕ για την ανεύρεση εμπορικών 
πλοίων και πολιτικών αεροσκαφών για την υποβοήθηση στρα-
τιωτικών επιχειρήσεων. Είναι μόνιμο μέλος επιτροπής του ΝΑ-
ΤΟ που ασχολείται με θέματα Εμπορικής Ναυτιλίας και την κα-
ταπολέμηση της πειρατείας και εκπρόσωπος της Ελλάδας σε 
θέματα Maritime Security και Hostage Negotiation τόσον στο 
ΝΑΤΟ όσον και στην ΕΕ. Ήταν υποψήφιος Περιφερειακός Σύμ-
βουλος Ν. Τομέα με την παράταξη «ΝΕΑ ΑΡΧΗ» του Γ. Πατούλη. 
Στην υπηρεσιακή κυβέρνηση του 2015 διετέλεσε Γενικός Διευ-
θυντής στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας με υπουργό τον κ. 
Χρήστο Ζώη. 

Έργο: Έχει μεγάλο αρθρογραφικό έργο τόσο στον ελληνικό όσο 
και ξένο ημερήσιο και περιοδικό Τύπο. Είναι τακτικός σχολιαστής 
σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές του εσωτερικού και ε-
ξωτερικού (Hellas FM Ομογένειας ΗΠΑ, Παραπολιτικά FM 90,1, 
MEGA, OPEN TV, EPT 1 κ.λπ). Ήταν ένας από τους ομιλητές για το 
θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών στο εθνικό συλλαλητήριο του 
Συντάγματος τον Ιανουάριο του 2019 εκπροσωπώντας τα σωμα-
τεία της μείζονος περιοχής Ν. Υόρκης και τον απόντα πρόεδρο κ. 
Πέτρο Γαλάτουλα. Έχει συντάξει πολλές μελέτες για λογαριασμό 
του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, καθώς και για Ελληνικά Ινστιτούτα Αμυντι-
κών Μελετών. 

Αποστρατεύτηκε τον Απρίλιο του 2011 μετά από διαφωνίες 
που είχε με την τότε πολιτική ηγεσία. Μετά την αποστρατεία του 
από το Π.Ν. ασχολείται ως σύμβουλος ελληνικών και ξένων ναυ-
τιλιακών εταιρειών σε θέματα καταπολέμησης πειρατείας και γε-
νικότερα Maritime Security.  

Από το 2013 μέχρι σήμερα είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμ-
βουλος της Marine Security International Hellas Ltd, εταιρείας 
που ασχολείται με την ασφάλεια πλοίων, μελέτες ασφαλείας σε 
λιμάνια και τη διαχείριση/ανάπτυξη μαρίνων, καθώς και αντιπρό-
εδρος στην Hellenic Seas Yachts, οικογενειακή επιχείρηση που α-
σχολείται με την ενοικίαση σκαφών αναψυχής. 

Ομιλεί αγγλικά, γαλλικά και είναι παντρεμένος με την Ελένη Γε-
ωργακά με δύο παιδιά. 

μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ¶ÔÏ›ÙË˜  
ÀÔÓ·‡·Ú¯Ô˜ ¶¡ Â·  
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Γεννήθηκε στην Πάτρα το 1956. 
Σπούδασε στην Ιταλία, στη Σχολή 
Καλών Τεχνών Φλωρεντίας, από ό-
που αποφοίτησε με βαθμό πτυχίου 
άριστα με έπαινο. Εξειδικεύθηκε 
στη ζωγραφική και φωτογραφία 
στα διετή προγράμματα εξειδίκευ-
σης της Σχολής. Έζησε στη Φλωρε-
ντία για οκτώ χρόνια. Δημιουργικά 
κινείται στους χώρους των κατα-
σκευών, γλυπτικής, ζωγραφικής και 
εικαστικής φωτογραφίας. Είναι Τα-
κτικός Καθηγητής στο Πανεπιστή-

μιο Δυτ. Αττικής στο Τμήμα Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών 
Τεχνών της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών & Πολιτισμού, όπου 
διδάσκει τα μαθήματα «Σύνθεση Εικόνας», «Εικαστικές Εφαρμο-
γές» και «Ιστορία Τέχνης». Από το 2015 διδάσκει το αντικείμενο 
«Σύνθεση Κινούμενης Εικόνας & Στοιχεία Σκηνογραφίας» στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτ. Ατ-
τικής: «Παραγωγή Βίντεο, Οπτικοακουστικά Μέσα και Κινούμενα 

Γραφικά». Εξελέγη Πρόεδρος του Τμήματος για πέντε θητείες 
2003, 2006, 2008, 2014 και 2016 και Αναπληρωτής Κοσμήτωρ 
της Σχολής (2015, 2016, 2017 και 2018). Τον Ιούλιο του 2019 ε-
ξελέγη Κοσμήτωρ της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών & Πολιτι-
σμού. 

 Έχει πραγματοποιήσει 17 ατομικές εκθέσεις και έχει λάβει μέ-
ρος σε 37 ομαδικές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Έχει συμμετάσχει 
σε 14 Διεθνή Συμπόσια και διοργανώσεις. Έργα του (μερικά εκ 
των οποίων φιλοτεχνήθηκαν in situ σε Βενετία, Luleo Σουηδία, 
Saint Egreve Γαλλία και Πάτρα ευρίσκονται στους Δήμους St. E-
greve Γαλλίας, Πατρέων, Pingyao Κίνας, στην Σχολή Καλών Τε-
χνών της Βενετίας, στο ΤΠΠΛ του ΕΜΠ, στο Πανεπιστήμιο Δυτ. 
Αττικής και σε ιδιωτικές συλλογές. 

Το σύνολο της καλλιτεχνικής του δραστηριότητας και το θεω-
ρητικό συγγραφικό του έργο ισοτιμήθηκε με διδακτορικό δίπλωμα 
από το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΙΤΕ στο γνωστικό αντικείμε-
νο: «Εικαστική Σύνθεση & Εφαρμογή». Δίδαξε από το 1998 ως το 
2005 ως επισκέπτης καθηγητής στα μεταπτυχιακά προγράμματα 
Σχολής Καλών Τεχνών στο Κεντ της Αγγλίας (MA & MFA Interna-
tional practice του Πανεπιστημίου KIAD-Kent Institute of Art & 
Design, νυν UCA- University for the Creative Arts). Έχει συγγρά-
ψει πολλά θεωρητικά βιβλία και έχει εκδώσει φωτογραφικά λευ-
κώματα. 

Από το 1985 ως το 1987 υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία 
στην ΠΑ φέρων το βαθμό του εφέδρου Ανθσγού.  

Ã·Ú¿Ï·ÌÔ˜ ¶Ú¤ÛÛ·˜  
∫·ıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂ. ¢˘Ù. ∞ÙÙÈÎ‹˜, ∂ÈÎ·ÛÙÈÎfi˜

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 
1965 και μεγάλωσε στη Ση-
τεία και τον Άγιο Νικόλαο 
Κρήτης. Υπηρέτησε τη στρα-
τιωτική του θητεία ως Έφεδρος Αξιωματικός ΠΖ 
(Φροντιστής) στο Ρέθυμνο, ενώ είχε αποφοι-
τήσει πρώτος από την αντίστοιχη Σχολή Εφέ-
δρων Αξιωματικών το 1990. Είναι απόφοιτος 
του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διε-
θνών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου 
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. 

Εισήλθε στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων 
ΛΣ το 1992 και αποφοίτησε το 
1994 με το βαθμό του Σημαιο-
φόρου ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Έχει υπηρε-
τήσει στις Λιμενικές Αρχές Πει-
ραιά, Ηρακλείου, Χανίων, Σητεί-
ας και Νάξου καθώς και στην Α-
καδημία Εμπορικού Ναυτικού 
Κρήτης. 

Διετέλεσε Δντής της Δνσης 
Κρατικής Ασφάλειας Αρχηγείου 
ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, καθώς και της Δνσης 
Δίωξης Ναρκωτικών & Λαθρε-
μπορίου Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.  
Έχει υπηρετήσει ως Δκτής στην 
7η Περιφερειακή Διοίκηση ΛΣ-Ε-
ΛΑΚΤ, ως Δντής Επιτελικού Γρα-
φείου κ. Υπουργού Ναυτιλίας & 
Νησιωτικής Πολιτικής. Τον Ιού-
νιο του 2020 προήχθη στο βαθ-
μό του Υπνχου ΛΣ και του ανατέ-
θηκαν καθήκοντα Γενικού Επιθε-
ωρητή Λιμενικού Σώματος - Ελ-

ληνικής Ακτοφυλακής. Το 
Μάρτιο 2021 προήχθη στο 
βαθμό του Ανχου ΛΣ ως νεό-
τερος Υπαρχηγός ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. 

Έχει παρακολουθήσει σειρά μετεκπαιδεύσε-
ων και σεμιναρίων, ενώ του έχουν απονεμηθεί 
όλα τα προβλεπόμενα για το βαθμό και τη θέση 
του παράσημα, μετάλλια και διαμνημονεύσεις, 
καθώς και το Ναυτικό Μετάλλιο Β’ Τάξεως για 
τη συμβολή του στην καταπολέμηση του οργα-
νωμένου εγκλήματος και συγκεκριμένα για την 
εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ιδιαίτερα 

μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών 
ουσιών. Το 2019, κατόπιν εισή-
γησης του Αρχηγείου Λιμενικού 
Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλα-
κής, βραβεύτηκε από τη Λέσχη 
Λιμενικού Σώματος για τον επι-
τυχή συντονισμό ευρύτατης κλί-
μακας επιχειρήσεων εντοπισμού 
και κατάσχεσης μεγάλης ποσότη-
τας ναρκωτικών ουσιών, ως 
Δκτής της 7ης Περιφερειακής Δι-
οίκησης ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. 

Την 10-3-2022, μετά από από-
φαση του Κυβερνητικού Συμβου-
λίου Εθνικής Ασφάλειας, ανέλα-
βε τα καθήκοντα του Αρχηγού 
του Λιμενικού Σώματος-Ελληνι-
κής Ακτοφυλακής. 

Ομιλεί αγγλικά και είναι πατέ-
ρας τριών αγοριών, ένα εκ των ο-
ποίων υπηρετεί ως Αξκός Ιπτά-
μενος ΠΑ και μιας κόρης. 

Στο πλαίσιο ανακήρυξης νέων τακτικών μελών της ΑΑΚΕ μέλη του ΔΣ επισκέφθηκαν στις 22/11/2022 
το γραφείο του Α/ΛΣ–ΕΛ.ΑΚΤ Ανχου Γεωργίου Αλεξανδράκη.

°ÂÒÚÁÈÔ˜ ∂Ï. ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú¿ÎË˜  
∞/§.™ – ∂§.∞∫∆ ∞ÓÙÈÓ·‡·Ú¯Ô˜
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Γεννήθηκε στα Στεφανινά Θεσ-
σαλονίκης. 

Εκπαίδευση: Είναι απόφοιτος 
Σχολής Ικάρων (1976-80) με πλη-
θώρα εκπαιδεύσεων στο αντικείμε-
νο της ειδικότητάς του, μεταξύ άλ-
λων, Σχολεία Πληροφοριών, Ασφά-
λειας Πτήσεων, Όπλων Τακτικής, 
Εκπαιδευτών Αέρος–Εδάφους, Πο-
λέμου Αεροπορίας, NATO Defence 
College στη Ρώμη. 

Επαγγελματική Εμπειρία – Το-
ποθετήσεις: Έχει διατελέσει 

Δντής ΓΕΑ/Α1, Δκτής και Υπδκτής 114 ΠΜ (Α/Μ Τανάγρας), Ακό-
λουθος Άμυνας στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο Πεκίνο και στη 
Σεούλ, Δντής Επιχειρήσεων Εκπαίδευσης στην 135 ΣΜ, Δντής 
ΔΑΕ/Α3. Έχει υπηρετήσει στη ΓΕΕΘΑ/Δνση Επεξεργασίας-Πολιτι-
κής Σχεδίων και Εκμετάλλευσης Τουρκίας, Μέσης Ανατολής, Β. Α-

φρικής, Γραμματέας Ομάδας Εκτίμησης Καταστάσεων Κρίσεων και 
Υπεύθυνος παρουσιάσεων Ηγεσίας, στη Διεύθυνση ΑΤΑ/Α4, στη 
Σχολή Εφαρμογής Ναυτικής Τακτικής (ΣΕΝΤ) Εκπαιδευτής Αερο-
πορικών Επιχειρήσεων, στο Στρατιωτικό Γραφείο ΥΕΘΑ, στην 114 
ΠΜ, στην 113 ΠΜ και στην 111 ΠΜ. Έχει στο ενεργητικό του 
3.800 ώρες πτήσης σε αφη Τ-41, Τ-37, Τ-2, Τ-33, F-5 A/B, Mirage 
F-1, M-2000, M2000-5.  

Διακρίσεις: Τιμήθηκε με όλα τα μετάλλια των βαθμών και των 
θέσεων που υπηρέτησε. Τιμητική διάκριση από τη Λαϊκή Δημο-
κρατία της Κίνας για την προσφορά του στην ανάπτυξη των διμε-
ρών στρατιωτικών σχέσεων και την ίδρυση του Σχολείου «Θουκυ-
δίδης» εκμάθησης ελληνικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο Ξένων 
Γλωσσών στην πόλη Luoyang, το οποίο λειτουργεί μέχρι σήμερα. 
Τιμητική διάκριση από τη Δημοκρατία της Κορέας για την προ-
σφορά του στην ανάπτυξη των διμερών στρατιωτικών σχέσεων 
και τις ενέργειές του για την ανέγερση του μνημείου των Ελλήνων 
πεσόντων του Κορεατικού Πολέμου στην πόλη Inchon. Επί Διοι-
κήσεώς του στην 114ΠΜ παρελήφθησαν και αξιοποιήθηκαν επι-
χειρησιακά τα αεροσκάφη M2000-5, όπου έγινε η αεροπορική ε-
πίδειξη της ΠΑ 2008.  

Μετά την αποστρατεία του συνεργάστηκε με τις MOTOR 
OIL/CORAL/SHELL και την ΑΒ Βασιλόπουλος.  

Στις εκλογές της ΕΑΑΑ το 2021 εξελέγη Πρόεδρος.

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∆˙·‚¤ÏÏ·˜  
∞Ù¯Ô˜ (π) Â·  

Γεννήθηκε στην Αθήνα, ό-
που περάτωσε τις γυμνασια-
κές σπουδές του στο Λεόντιο 
Λύκειο. 

Σπουδές: Διπλωματούχος 
Μηχανικός της Ανώτατης Εθνικής Σχο-
λής Πολιτικής Αεροπορίας της Γαλλίας, 
ομοταγούς προς το ΕΜΠ, με προηγού-
μενες πανεπιστημιακές σπουδές Ηλε-
κτρονικής και Σερβομηχανισμών στο 
Πανεπιστήμιο Poitiers Γαλλίας. Τις 
σπουδές της ENAC κάλυψε το ΙΚΥ και 
το αντίστοιχο της Γαλλίας. Μεταπτυ-
χιακή εξειδίκευση με υποτροφία υπό 
την αιγίδα του Ινστιτούτου Εναερίων 
Μεταφορών Παρισίων σε θέματα τε-
χνικής εκμετάλλευσης αεροπλάνων δημοσίων μεταφορών. Επι-
μόρφωση στον οίκο Boeing ΗΠΑ και με υποτροφία του ΟΗΕ πο-
λύμηνη επιμόρφωση «Κρατικού Επιθεωρητού Πτητικής Ικανό-
τητος αεροσκαφών» στο Κέντρο Ασφάλειας Πτήσεων Ανατ. Με-
σογείου του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας. 

Επαγγελματική Δραστηριότητα: Το 1961 ξεκίνησε την καριέ-
ρα του, έχοντας προσληφθεί επί συμβάσει με αντιμίσθιο 2ου 
βαθμού στην ΥΠΑ και ένταξη στον Κλάδο Μηχανικών Αεροναυ-
πηγών. Έχει θητεύσει ως Τμηματάρχης Πτητικής Ικανότητας 
(πλοϊμότητας) Αεροσκαφών, ως Διευθυντής της Ειδικής Υπηρε-
σίας Ελέγχου Τεχνικής Εκμετάλλευσης, Διευθυντής Προτύπων, 
στην Κεντρική Υπηρεσία της ΥΠΑ, ως αναπληρωτής, στις Διευ-
θύνσεις Αεροπορικών Προτύπων, Αεροπορικής Εκμετάλλευσης, 
Αερολιμένων, Εναέριας Κυκλοφορίας και Τηλεπικοινωνιών, ως 
Προϊστάμενος Α’ Κλάδου και Γενικής Διεύθυνσης Αερομεταφο-
ρών. Παράλληλα επί σειρά ετών εκπροσώπησε την ΥΠΑ, επί τε-
χνικών θεμάτων σε συσκέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πολι-

τικής Αεροπορίας, συμμετείχε 
σε περίπου 40 τεχνικές αποστο-
λές στο εξωτερικό για την πι-
στοποίηση όλων των τύπων αε-
ροσκαφών που είχε αποκτήσει η 

Ολυμπιακή Αεροπορία και Αεροπλοΐα. 
Έχει θητεύσει ως Πρόεδρος και μέλος 
Επιτροπών Διερεύνησης Αεροπορικών 
Ατυχημάτων  στην ελληνική επικράτεια 
σε ξένου και ελληνικού νηολογίου αε-
ροσκάφη, ως μέλος της Επιτροπής σύ-
νταξης του Κώδικα Αεροπορικού Δικαί-
ου (ν.1815/88), ως πρόεδρος της ομά-
δας εργασίας κατάρτισης μελέτης για 
τον Τομέα Αεροπορικής Εκμετάλλευσης 
για τη διαμόρφωση εθνικής πολιτικής 

στις αερομεταφορές ως μέλος της Τριμελούς Επιτροπής που ορί-
σθηκε το 1991 από το Νομάρχη Αθηνών για την εκτίμηση της α-
ξίας της καθαρής θέσης της ΟΑ για αύξηση του μετοχικού της κε-
φαλαίου. Συμπλήρωσε άνω των 1.800 ωρών πτήσης σε δοκιμές 
και εν γένει πτήσεις ελέγχου σε πολιτικά αφη. Έχει πραγματοποι-
ήσει, ως ομιλητής, πληθώρα διαλέξεων επί θεμάτων εναέριων 
μεταφορών στη Σχολή Εθνικής Άμυνας, σε σεμινάρια του ΤΕΕ και 
του Υπουργείου Μεταφορών. Έχει θητεύσει ως Κυβερνητικός Εκ-
πρόσωπος επί σειρά ετών μέχρι το 1993 σε θέματα αεραθλητι-
σμού στην Εθνική Αερολέσχη Ελλάδος, ως μέλος του ΔΣ της ΕΑΒ 
και ως εκπαιδευτής στο Κέντρο Μετεκπαίδευσης Οργάνων Δημό-
σιας Διοίκησης του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης. 

Διακρίσεις: Απόκτηση τίτλου του Ευρωπαίου Μηχανικού α-
πό την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εθνικών Συλλόγων Διπλωματού-
χων Μηχανικών (FEANI). Ήταν η πρώτη φορά που ο τίτλος αυ-
τός στην ειδικότητα της Αεροναυπηγικής απονεμήθηκε σε Έλ-
ληνα. Ομιλεί την αγγλική και γαλλική γλώσσα.

Ανακήρυξη Επιτίμου Μέλους ΔΣ ΑΑΚΕ 
 
Στο πλαίσιο απόδοσης ειδικής τιμής σε μέλη του ΔΣ της Α.ΑΚ.Ε., μέλη του ΔΣ επισκέφθηκαν τον Αλέξανδρο 

Φίσσερ, πρώην Δντή ΥΠΑ στις 10/10/2022 στην οικία του, ανακηρύσσοντάς ως Επίτιμο Γ’ Αντιπρόεδρο Α.ΑΚ.Ε.

∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜ º›ÛÛÂÚ  
. ¢ÓÙ‹˜ À¶∞, ∂›ÙÈÌÔ˜ °’ ∞ÓÙÈÚfiÂ‰ÚÔ˜ ∞∞∫∂
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OI ΣΕΛΙΔEΣ ΤΗΣ Π.Α.

Την Παρασκευή 21/10/2022, πραγματο-
ποιήθηκε, παρουσία του Δκτή ΔΑΕ, Υ-
πτχου (Ι) Γεώργιου Βαγενά, τελετή στο 
πλαίσιο δημιουργίας του Διεθνούς Εκπαι-
δευτικού Κέντρου Πτήσεων στην 120 ΠΕΑ, 
στην ΑΒ Καλαμάτας. Στην τελετή παρα-
βρέθηκαν εκπρόσωποι της ΒτΕ και πολιτι-
κών περιφερειακών-τοπικών αρχών, ο 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της 
«Elbit Systems Ltd», κ. Μachlis Bezhalel, 
o Ακόλουθος Άμυνας του Ισραήλ στην Α-
θήνα, Cοlonel IDF Tal Wollenberg, ο Διευ-
θυντής Αμυντικών Προγραμμάτων και Κύ-
ριων Συμβάσεων της ΓΔΑΕΕ, Ταξχος Ιωάν-
νης Μπούρας, ο επικεφαλής της Διεύθυν-
σης Διεθνούς Συνεργασίας (SIBAT), Ταξ-
χος εα Γιαΐρ Κουλάς, Ανώτατοι Αξιωματι-
κοί και στελέχη της ΠΑ, καθώς και στελέχη 
της εταιρείας «Elbit Systems Ltd». 

Η δημιουργία του Διεθνούς Εκπαιδευτι-
κού Κέντρου Πτήσεων εντάσσεται στο 
πλαίσιο υλοποίησης της Σύμβασης μεταξύ 
της ΠΑ και της εταιρείας «Elbit Systems 
Ltd», έχει ως στόχο τη συνολική αναδιορ-

γάνωση της πτητικής εκπαίδευσης που πα-
ρέχεται στους Ιπταμένους, μέσω της δημι-
ουργίας νέων επίγειων υποδομών, της αύ-
ξησης της διαθεσιμότητας των αεροσκα-

φών Τ-6, της εισαγωγής νέων εξομοιωτών 
πτήσεων συνθετικής εκπαίδευσης, καθώς 
και της έλευσης του νέου εκπαιδευτικού 
αεροσκάφους Μ-346.

¢ÈÂıÓ¤˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¶Ù‹ÛÂˆÓ 120¶∂∞

∂¤ÙÂÈÔ˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË˜ 75 ¯ÚfiÓˆÓ 
·fi ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙË˜ 355ª∆ª 

Την Τρίτη 22/11/2022 πραγματοποιήθηκε, παρουσία του ΥΦΕΘΑ Νικόλαου Χαρδαλιά και του Α/ΓΕΑ Απτχου (Ι) Θεμιστοκλή Μπου-
ρολιά, η τελετή εορτασμού της επετείου συμπλήρωσης 75 χρόνων από την ίδρυση της 355 Μοίρας Τακτικών Μεταφορών στην 112 
ΠΜ, ΑΒ Ελευσίνας. Το πρόγραμμα περιλάμβανε δοξολογία και επιμνημόσυνη δέηση, ανάγνωση Ημερήσιας Διαταγής από τον Δκτή της 
355Μ Ασμχο (Ι) Ηλία Βελούδο και επίδοση αναμνηστικών σε διατελέσαντες Δκτές της Μοίρας. 

Στην τελετή παραβρέθηκαν ο Πρέσβης της Δημοκρατίας της Κορέας, κ. Jung Il LEE, ο Α/ΠΣ Ανσγος Αλέξιος Ράπανος, Ανώτατοι Αξ-
κοί της ΠΑ, ο Ασμχος (Ι) ε.α Ακριβός Δ. Τσολάκης, ο οποίος το 1951 εστάλη με το 13ο Σμήνος στην Κορέα από όπου επέστρεψε το 
1953 αφού έλαβε μέρος σε 160 πολεμικές αποστολές, διατελέσαντες Διοικητές της Μοίρας, Αξκοί των Κλάδων ΕΔ & των ΣΑ, καθώς 
και ε.ε & ε.α. προσωπικό το οποίο έχει υπηρετήσει στην 355ΜΤΜ. 

Η Α.ΑΚ.Ε. συγχαίρει την 355ΠΤΜ και όλο το προσωπικό της για την πολυετή ύψιστη συμβολή της στην αποστολή της ΠΑ και 
διεθνώς, ευχόμενη χρόνια πολλά και πάντα εμπρός με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα στην πρώτη γραμμή της κοινωνικής 
προσφοράς και αλληλεγγύης.



ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΙΔΕΑ 110/ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 202210

OI ΣΕΛΙΔEΣ ΤΗΣ Π.Α.

• Την Τρίτη 8/11/2022 πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Ικάρων, 
ΑΒ Δεκέλειας, ο επίσημος εορτασμός του Προστάτη της ΠΑ 
Αρχαγγέλου Μιχαήλ, παρουσία του ΥΕΘΑ κ. Νικόλαου Παναγιω-
τόπουλου, του Α/ΓΕΣ Ανσγου Χαράλαμπου Λαλούση, ως εκπροσώ-
που του Α/ΓΕΕΘΑ Στγού Κωνσταντίνου Φλώρου και του Α/ΓΕΑ Α-
πτχου (Ι) Θεμιστοκλή Μπουρολιά. 

Στην τελετή παραβρέθηκαν ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Κουμου-
τσάκος, ως εκπρόσωπος του ΠτΒ, εκπρόσωποι των κομμάτων της 
Βουλής, ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Σπυρίδων Βρεττός, ο Μητροπο-
λίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρας, ο 
Α/ΓΕΝ Ανχος Στυλιανός Πετράκης ΠΝ, ο Α/Π.Σ. Αντσγος Αλέξιος 
Ράπανος, ο Α/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Ανχος ΛΣ Γεώργιος Αλεξανδράκης, εκ-
πρόσωπος του Α/ΕΛΑΣ, ανώτατοι αξκοί της ΠΑ, Ακόλουθοι Άμυ-
νας ξένων χωρών στην Αθήνα, αντιπροσωπείες αξκών και υπαξ-
κών των ΕΔ & ΣΑ, επίτιμοι Αρχηγοί, αντιπροσωπείες Ενώσεων Α-
ποστράτων καθώς και πολιτικό προσωπικό της ΠΑ. 

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εορτή του Προστάτη της 
ΠΑ Αρχαγγέλου Μιχαήλ πραγματοποιήθηκαν: 

• α) Στις 5.11.2022, Αεροπορική Επίδειξη της ΠΑ στο Φλοί-
σβο Παλαιού Φαλήρου, με τη συμμετοχή όλων των τύπων των α-
φών της ΠΑ, των Ομάδων Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου 
Αεροσκάφους F-16 «Ζευς», T-6A «Δαίδαλος» και του επετειακού 
αεροσκάφους Spitfire, καθώς και πολιτικών αεροσκαφών των ε-
ταιρειών «Sky Express» και «Aegean Airlines»,  

β) Πτήσεις Μαθητών/τριών της Β΄ & Γ΄ Λυκείου, με το εκ-
παιδευτικό αφος Tecnam P2002-JF, της 360ΜΕΑ της ΣΙ, Α.Β. Δε-
κέλειας.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
γ) Μουσική εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Κατά 

τη διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκαν για την προσφορά τους 
στην ΠΑ από τον ΥΕΘΑ κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο, τον Α/ΓΕΕΘΑ 
Στγό Κωνσταντίνο Φλώρο και τον Α/ΓΕΑ Απτχο (Ι) Θεμιστοκλή 
Μπουρολιά το Ίδρυμα Ίκαρος, η Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς 
Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το Ί-
δρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου, καθώς και η Σμχος (ΥΙ) Πολυξένη Βα-
σιλοπούλου και η Ασμχος (ΥΝ) Πουλίνα Μουζά για την προσφορά 
των γιατρών και νοσηλευτών/τριών στην αντιμετώπιση της παν-
δημίας COVID-19. Συμμετείχαν αφιλοκερδώς ο κ. Βασίλειος Σκου-
λάς, η κ. Μελίνα Ασλανίδου, η σοπράνο κ. Αναστασία Ζαννή και η 
Μπάντα της ΠΑ, ενώ την εκδήλωση παρουσίασε η δημοσιογράφος 
κ. Ανδριάνα Παρασκευοπούλου. 

∂›ÛËÌÔ˜ ∂ÔÚÙ·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÛÙ¿ÙË ÙË˜ ¶∞ ∞Ú¯·ÁÁ¤ÏÔ˘ ªÈ¯·‹Ï
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• Παράλληλα 
στις 4/11/22 πραγ-
ματοπο ιήθηκαν 
στην 114ΠΜ/ΑΒ 
Τανάγρας πτήσεις 
Αξιωματικών εα 
και διαπιστευμέ-
νων δημοσιογρά-
φων στο ΥΠΕΘΑ, 
παρουσία του 
Α/ΓΕΑ Απτχου (Ι) 
Θεμιστοκλή Μπου-

ρολιά και Υ/ΓΕΑ Υπτχου (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη. Οι πτήσεις 
πραγματοποιήθηκαν με αεροσκάφη F-4E, M2000-5 και F-16D. 

• Τέλος από 4 έως 8/11/2022 πραγματοποιήθηκε Αεροπορική 
έκθεση στο σταθμό του Μετρό «Σύνταγμα». Η έκθεση περιε-
λάμβανε 2 εξομοιωτές πτήσης μαχητικού αφους F-16 κατασκευής 
ΚΕΑΤ της ΠΑ, καθώς και προσομοίωση πτήσης αφών Rafale, F-4E, 
M2000-5 και F-16 μέσω εικονικής πραγματικότητας αεροπορικών 
εκθεμάτων και στατικού μοντελισμού, καθώς και παρουσίαση των 
στρατιωτικών σχολών ΣΙ και ΣΜΥΑ, μέσω βίντεο και φωτογραφιών 
από την εκπαίδευση και την καθημερινότητά τους. 

➢ Την ΑΑΚΕ εκπροσώπησαν εκ μέρους του ΔΣ, ο Πρόεδρος 
Απτχος (Ι) εα Στυλιανός Αλεξόπουλος, ο Α’ Αντιπρόεδρος Α-
πτχος (Ι) εα Ευστράτιος Σκλήρης, ο Γεν. Γραμματέας Απτχος 
(Ι) εα Θωμάς Χατζηαθανασίου, ο Ειδικός Γραμματέας Νχος 
(Ι) ΛΣ εα Μιχαήλ Σαρλής και ο Υπτχος (Ι) εα Χρήστος Καρα-
δήμος.  

«Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Μαθητές των Παραγωγικών Σχο-
λών, Σμηνίτες και Πολιτικό Προσωπικό γιορτάζουμε σήμερα τον 
προστάτη της Πολεμικής μας Αεροπορίας, Αρχάγγελο Μιχαήλ και 
μαζί γιορτάζει όλο το προσωπικό του Αεροπορικού Όπλου.  

Συμπληρώνοντας εκατό δέκα χρόνια αεροπορικής ιστορίας, εκα-
τό δέκα χρόνια ανιδιοτελούς προσφοράς και καθοριστικής συμβο-
λής στους αγώνες του έθνους, η ΠΑ συνεχίζει τον καθημερινό της 
αγώνα για την εξασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας και της ε-
θνικής ανεξαρτησίας της πατρίδας, αλλά και της ανιδιοτελούς πα-
ροχής ενός τεράστιου κοινωνικού έργου. 

Η ανάγκη για ισχυρές ένοπλες δυνάμεις εμφανίζεται πιο επιτα-
κτική από ποτέ, ειδικότερα στην ταραγμένη περιοχή και εποχή που 
ζούμε, όπου η έννοια της νομιμότητας και του διεθνούς δικαίου τί-
θενται επανειλημμένα σε αμφισβήτηση, και που οι λέξεις ευνομία, 
σταθερότητα και ομαλότητα έχουν πια χάσει τη διαχρονική τους 
δυναμική. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον μόνο ο ισχυρός μπορεί να δια-
σφαλίσει την επιβίωσή του, να εξασφαλίσει τη φυσική του υπόστα-
ση και οντότητα, να υπερασπιστεί την εθνική του ανεξαρτησία και 
αξιοπρέπεια, και εν τέλει να παραδώσει στις επόμενες γενιές μία 
πατρίδα ανεξάρτητη, κυρίαρχη, ευημερούσα. 

Για δεκαετίες η ΠΑ καλείται να σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος 
της αντίστασης και της αποτροπής, σε έναν αγώνα καθημερινής, 
συνεχούς και προκλητικής αμφισβήτησης κυριαρχίας και κυριαρχι-
κών δικαιωμάτων. Σε αυτόν τον ίδιο χώρο, που οι πρόγονοί μας ευ-
ημέρησαν και μεγαλούργησαν χιλιάδες χρόνια πριν, για να μας πα-
ραδώσουν μία βαριά και παγκόσμιας εμβέλειας πολιτισμική και δι-
καιοκρατική κληρονομιά, που αποτέλεσε τον θεμελιώδη λίθο δημι-
ουργίας του κόσμου, του πολιτισμού και των αξιών που γνωρίζου-
με σήμερα. 

Η ΠΑ επί πολλά έτη δημιούργησε κουλτούρα βασιζόμενη σε θε-
μελιώδεις αξίες, με σκοπό, σε περίπτωση επιχειρήσεων, να την ο-
δηγήσουν σε νίκη και όχι σε ηρωοποίηση. Δεν ακολουθεί τις εξε-
λίξεις, αλλά καθορίζει τον τόπο και τον χρόνο της ενδεχόμενης α-
ναμέτρησης. Δίνει έμφαση στη ρεαλιστική εκπαίδευση του προσω-

πικού, στην αξιολόγηση, στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των 
στελεχών, στην ποιότητα έναντι της ποσότητας και σε ένα έξυπνα 
συνδυαζόμενο σύστημα αεράμυνας. Έτσι, αναπτύσσει δυνατότητες 
που συμβάλλουν καθοριστικά στην προάσπιση των εθνικών συμφε-
ρόντων, πρωτίστως, μέσω της ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ. 

Η ΠΑ σήμερα, πιο ισχυρή, πιο έτοιμη, πιο ικανή από ποτέ, έχει 
εισέλθει στην επόμενη τεχνολογική εποχή μέσα από ένα τεράστιο 
αλλά τόσο αναγκαίο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης, 
με στόχο τη μεγιστοποίηση της αποτρεπτικής ισχύος, αλλά και της 
επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας. Η πρόσφατη προμήθεια των 
υπερσύγχρονων αεροσκαφών Rafale και η αναβάθμιση των F-16 σε 
Viper, το πιο τεχνολογικά σύγχρονο F-16 παγκοσμίως, έχουν αλλά-
ξει τις ισορροπίες στον αέρα, η δε άμεση ένταξη και πλήρης ενσω-
μάτωσή τους αποδεικνύει την ποιότητα και επάρκεια του προσω-
πικού, αλλά και την ετοιμότητα και ωριμότητα του οργανισμού για 
την εισαγωγή του στην επόμενη αεροπορική γενιά. Η σχεδιαζόμε-
νη αναβάθμιση των F-16 BLK50 θα συμπληρώσει έναν στόλο σύγ-
χρονων και πλήρως συμβατών Μαχητικών Α/Φ, ιδανικό να επιχει-
ρήσει στο δικτυοκεντρικό περιβάλλον που ήδη αναπτύσσεται στην 
περιοχή ενδιαφέροντος, ενώ η επερχόμενη εισαγωγή στο πρό-
γραμμα του F-35, που αναμένεται σε λίγους μήνες, θα την εισάγει 
τεχνολογικά στο κλειστό κλαμπ της παγκόσμιας αεροπορικής ελίτ! 

Στον ευαίσθητο τομέα της κοινωνικής προσφοράς, η ΠΑ συνεχί-
ζει να δίνει το καθημερινό της παρόν με ευαισθησία, αυταπάρνη-
ση, επαγγελματισμό και αλτρουισμό, στη μάχη για τη διασφάλιση 
της υγείας, της περιουσίας και της ασφάλειας των πολιτών. Προτε-
ραιότητα η διασφάλιση της επάρκειας, λειτουργικότητας και απο-
δοτικότητας των μέσων, με αναζήτηση λύσεων και επιλογών που 
θα εξασφαλίσουν στο μέγιστο δυνατό τη διαθεσιμότητά τους και 
την αποτελεσματικότητα και εφικτότητα της αποστολής. 

Στην εκπαίδευση, η ΠΑ είναι παραδοσιακά πρωτοπόρος σε μέσα 
και διαδικασίες. Είναι σε εξέλιξη ενέργειες για την έγκαιρη και α-
σφαλή μετάβασή μας στη συνθετική εποχή, ως μέρος μιας γενικό-
τερης προσπάθειας αύξησης της ψηφιακής εκπαίδευσης, με απώ-

∏ÌÂÚ‹ÛÈ· ¢È·Ù·Á‹ ∞/°∂∞ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔÚÙ‹ 
ÙÔ˘ ¶ÚÔÛÙ¿ÙË ÙË˜ ¶∞ 2022
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τερο σκοπό να καταλάβει ένα ικανό μέρος της όλης διαδικασίας. Σε 
αυτό το πεδίο, εκτελούμε γρήγορα βήματα αλλά με την απαιτού-
μενη προσοχή, διότι ο τομέας είναι καινοτόμος αλλά νέος, όχι μό-
νο για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά και διεθνώς. Διαφαίνεται ότι τα 
πλεονεκτήματα είναι πολλά και τα νέα μας στελέχη ιδιαίτερα εξοι-
κειωμένα με τις σύγχρονες τεχνολογίες, ώστε να τις αφομοιώσουν. 
Αυτό που μένει σε μας είναι να βρούμε την κάλλιστη αναλογία ψη-
φιακής και παραδοσιακής εκπαίδευσης, ώστε να έχουμε το βέλτι-
στο αποτέλεσμα. 

Στον τομέα της αεροπορικής εκπαίδευσης, το πρωτοποριακό 
έργο της δημιουργίας του Εκπαιδευτικού Κέντρου Πτήσεων στην 
Καλαμάτα, ένας στόχος δεκαετιών, υλοποιείται με ταχύτατους 
ρυθμούς και έχει αρχίσει ήδη να αποδίδει έμπρακτα αποτελέ-
σματα στην αεροπορική εκπαίδευση των Ικάρων μας. Σε λίγους 
μήνες, η είσοδος στις τάξεις της Αεροπορίας του νέου εκπαιδευ-
τικού Α/Φ Μ-346, αναμένεται να αλλάξει τελείως τη φιλοσοφία 
της εκπαίδευσης, αλλά και της ευρύτερης εκπαιδευτικής λει-
τουργίας και κουλτούρας της Πολεμικής Αεροπορίας, εισάγοντάς 
την στην ψηφιακή εποχή. Στόχος μας η διεθνοποίηση του Κέ-
ντρου μέσω της παροχής σύγχρονης αεροπορικής εκπαίδευσης 
σε τρίτους, μετατρέποντας την Καλαμάτα σε διεθνή αεροπορικό 
εκπαιδευτικό κόμβο. 

Οδηγός μας το τρίπτυχο «Πρωτοπορία – Καινοτομία – Όραμα», 
οι τρεις πυλώνες που πάνω τους και μέσω αυτών κτίζουμε την α-
εροπορική ισχύ του αύριο, προσαρμοσμένη στην απειλή που αντι-
μετωπίζουμε, στις περιοχικές προκλήσεις και στους επιχειρησια-
κούς στόχους που έχουμε θέσει. 

Πρωτοπορούμε, χρησιμοποιώντας την αεροπορική ισχύ με σύγ-
χρονο διακλαδικό και διαλειτουργικό πνεύμα, δίνοντας για άλλη 
μία φορά το δικό μας ηχηρό παρόν στους ουρανούς του Αιγαίου, 
και όπου αλλού η υποστήριξη των εθνικών συμφερόντων επιβάλ-
λει, αποτελώντας τον αδιαμφισβήτητο εγγυητή της αποτροπής. 

Καινοτομούμε, ενθαρρύνοντας πρωτοβουλίες, ενισχύοντας ι-
δέες και υλοποιώντας προτάσεις που εξασφαλίζουν προστιθέμε-
νη αξία στη λειτουργία της ΠΑ. Φωτεινό παράδειγμα το Συνθετι-
κό Κέντρο Εκπαίδευσης που αποπερατώνεται στο Κέντρο Αερο-
πορικής Τακτικής στην ΑΒ Ανδραβίδας, ένα σύστημα διασυνδε-
δεμένων τακτικών προσομοιωτών πτήσης, σχεδιασμένο, ανα-
πτυγμένο και κατασκευασμένο εξολοκλήρου από προσωπικό της 

Αεροπορίας, που παρέχει τη δυνατότητα ε-
κτέλεσης όλου του φάσματος των επιχειρη-
σιακών αποστολών σε επιλέξιμα περιβάλλο-
ντα και τακτικά σενάρια. 

Οραματιζόμαστε μία Αεροπορία δίπλα στον 
πολίτη, εξωστρεφή, διαλειτουργική, τεχνολο-
γικά εκσυγχρονισμένη και αποτρεπτική, αλλά 
και παράλληλα, επιχειρησιακά, απόλυτα απο-
τελεσματική, ικανή να εξασφαλίσει τα εθνικά 
συμφέροντα οπουδήποτε της ζητηθεί, αλλά 
και να διασφαλίσει την εδαφική ακεραιότητα 
και της πιο απομακρυσμένης σπιθαμής ελλη-
νικής γης, επενδύοντας στον πολυτιμότερο 
παράγοντα εθνικής ισχύος, στον άνθρωπο. 

Στοχεύουμε στην Αεροπορία του αύριο με 
πλήρως εκσυγχρονισμένο στόλο, με άριστα 
εκπαιδευμένα στελέχη σε όλες τις βαθμίδες 
λειτουργίας, ξεκινώντας από αυτήν της επιλο-
γής των καταλληλότερων μέσω αναθεωρημέ-
νων επιλογικών διαδικασιών και επενδύοντας 
σε εξειδικευμένη και στοχευμένη κατάρτιση 
και επιμόρφωση, με γνώμονα το επιζητούμε-
νο αποτέλεσμα και ορόσημο την αξιοκρατία, 
τη δικαιοσύνη και την αριστεία. Αναδιατάσ-
σουμε τα συστήματά μας και αναπροσαρμό-
ζουμε τον τρόπο ενεργείας μας με απόλυτα 

διακλαδικό και διαλειτουργικό τρόπο, για εξασφάλιση ενός συστή-
ματος Αεράμυνας που θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη χρήση του 
εναέριου χώρου σε ειρήνη και πόλεμο. 

Για την επιτυχία όλων αυτών, εχέγγυα είναι η αεροπορική μας ι-
στορία και παιδεία, που έχει πια εδραιωθεί διεθνώς. Η συνεχής ε-
τοιμότητα, η άμεση και αποφασιστική αντίδραση και η αποδεδειγ-
μένη ικανότητα και αποτελεσματικότητα, αποτελούν επιθετικούς 
προσδιορισμούς που έχουν καταγραφεί ανεξίτηλα στην παγκόσμια 
αεροπορική συνείδηση, ως απότοκος των πολλαπλών συνεκπαι-
δεύσεων και συνεργασιών με φίλες και συμμαχικές χώρες, καθι-
στώντας την Πολεμική Αεροπορία περιζήτητη ως σύμμαχο και συ-
νεργάτη, αλλά και φόβητρο για οποιονδήποτε επιβουλέα. 

Γυναίκες και άνδρες της ΠΑ σε αυτήν την Αεροπορία σας καλώ 
να πιστέψετε και για αυτήν όλοι μαζί να δουλέψουμε, με επαγγελ-
ματισμό, μεράκι, αφοσίωση, αλλά και τη γνωστή ελληνική οξυδέρ-
κεια και ευρηματικότητα. Έχοντας πλήρη επίγνωση του βάρους που 
σηκώνετε καθημερινά στον αγώνα της εθνικής αποτροπής και της 
κοινωνικής προσφοράς, σας διαβεβαιώνω ότι η προσφορά σας έχει 
συγκεκριμένο αντίκρισμα και αποτέλεσμα, είστε εσείς που διαφυ-
λάσσετε και διασφαλίζετε την ειρήνη και τη σταθερότητα του κρά-
τους, την ευημερία και την πρόοδο του λαού, τα ιερά και όσια του 
έθνους, και τελικά το μέλλον των παιδιών σας και των επόμενων 
γενεών. Συνεχίστε με τον ίδιο ζήλο, την ίδια φιλοπατρία και τον ί-
διο αλτρουισμό, για μία Ελλάδα ισχυρή, ανεξάρτητη, ευημερούσα. 

Κύριε Υπουργέ 
Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι τα στελέχη της ΠΑ έχουν και 

την ικανότητα και τη δυνατότητα να υποστηρίξουν την εθνική 
στρατηγική και την εξωτερική πολιτική που χαράσσει η ηγεσία, 
διαφυλάσσοντας την κυριαρχία και διασφαλίζοντας την εδαφική α-
κεραιότητα της πατρίδας, με προσήλωση στο καθήκον και στον όρ-
κο που έχει δώσει μπροστά στα μέγιστα σύμβολα του έθνους μας, 
στη σημαία και στο ευαγγέλιο. Το χρωστάμε στους αθάνατους νε-
κρούς μας, που χάραξαν με τη θυσία τους την πορεία προς τη ση-
μερινή Αεροπορία της κυριαρχίας, της αποτροπής, της προσφοράς 
και της διεθνούς αποδοχής. Τους θυμόμαστε, τους σεβόμαστε και 
τους τιμούμε. 

Χρόνια πολλά σε όλους! 
Απτχος (Ι) Θεμιστοκλής Μπουρολιάς 

Αρχηγός 

∏ÌÂÚ‹ÛÈ· ¢È·Ù·Á‹ ∞/°∂∞ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË ÙË˜ ¶∞ 2022
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™˘ÓÂÎ·›‰Â˘ÛË º/° ∞¢ƒπ∞™ Î·È ·ÊÒÓ ¶∞ 
ÌÂ ÙËÓ ÈÛ·ÓÈÎ‹ ∞ÌÊ›‚È· ¢‡Ó·ÌË ∫ÚÔ‡ÛË˜ 

Από 24/9/2022 έως 
26/9/2022 πραγματο-
ποιήθηκαν συνεκπαι-
δεύσεις των ελληνι-
κών ΕΔ με την ισπα-
νική Αμφίβια Δύναμη 
Κρούσης (SP ATF), η 
οποία αποτελείται από 
το Α/Φ ESPS JUAN 
CARLOS I, το αμφίβιο 
πλοίο ESPS CASTILLA 

και τη Φ/Γ ESPS NAVARRA στις θαλάσσιες περιοχές βορειοδυτικά 
της Καρπάθου, βορείως Κρήτης και δυτικά Πελοποννήσου.  

Οι ελληνικές ΕΔ συμμετείχαν με τη Φ/Γ ΑΔΡΙΑΣ ΠΝ και 2 F-4 
και 4 F-16 της ΠΑ σε αποστολές αντιμετώπισης αεροπορικής α-
πειλής (ADEX) και εκπαίδευσης εναέριας μάχης μεταξύ διαφορε-
τικών τύπων αφών (DACT), με 4 AV-8B Harrier του Α/Φ ESPS 
JUAN CARLOS I. 

∆ÂÙÚ·ÌÂÚ‹˜ ∞ÂÚÔÓ·˘ÙÈÎ‹ ÕÛÎËÛË 
«EUNOMIA 3-22» 

Στις 6/10/2022 
ολοκληρώθηκε η 
τετραμερής Αερο-
ναυτική Άσκηση 
που πραγματοποι-
ήθηκε στην Ανα-
τολική Μεσόγειο, 
στο πλαίσιο της 
Συντονισμένης Τε-
τραμερούς Πρωτο-

βουλίας QUAD, Ελλάδος, Γαλλίας, Ιταλίας και Κύπρου. Οι ΕΕΔ 
συμμετείχαν με τη Φ/Γ ΣΑΛΑΜΙΣ, το Υ/Β ΚΑΤΣΩΝΗΣ, 6 Α/Φ F-16, 
Α/Φ ΑΣΕΠΕ EMB-145Η και Ομάδα ΔΥΚ. Η Γαλλία συμμετείχε με 
2 μαχητικά Α/Φ RAFALE, η Ιταλία με τη Φ/Γ ITS LIBECCIO και η 
Κύπρος με το ΠΑΘ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, Ε/Π AW-139, ΣΜΗΕΑ και Ομάδα 
Ειδικών Επιχειρήσεων. 

Η «EUNOMIA 3-22» καταδεικνύει τη συλλογική πρόθεση και δέ-
σμευση των ΕΔ των 4 χωρών μελών της ΕΕ ως προς την εφαρμογή 
και το σεβασμό του ΔΔΘ (UNCLOS), με σκοπό την ανάδειξη του 
ρόλου που διαδραματίζουν Ελλάδα, Κύπρος, Γαλλία και Ιταλία ως 
πυλώνες για την προώθηση της ασφάλειας και της σταθερότητας 
στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. 

¶ÔÏ˘ÂıÓÈÎ‹ ÕÛÎËÛË «VOLFA 2022» 

Από 26/9 έως 14/10/2022 πραγματοποιήθηκε στην ΑΒ Mont 
de Marsan της Γαλλίας η πολυεθνική άσκηση, με τη συμμετοχή 
60 Α/Φ και Ε/Π από 8 χώρες (Γαλλία, Ελλάδα, ΗΑΕ, ΗΠΑ, Ισπα-
νία, Ιταλία, Καναδά, Πορτογαλία), καθώς και παρατηρητές α-
πό Αυστραλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γεωργία και Ιαπωνία. Οι Ε-
ΕΔ συμμετείχαν με 4 Α/Φ F-16 Block 52+ της ΠΑ και προσω-
πικό υποστήριξης της 115 ΠΜ. 

¢È·ÎÏ·‰ÈÎ‹ ™˘ÌÌ·¯ÈÎ‹ ¢Ú¿ÛË 
«NEPTUNE STRIKE 2022.2» 

Από 14/10/2022 έ-
ως 28/10/2022 διεξή-
χθη η Διακλαδική Συμ-
μαχική Δράση, που 
πραγματοποιήθηκε 
στην ευρύτερη θα-
λάσσια περιοχή της 
Μεσογείου, της Βό-
ρειας Θάλασσας και 
της Βαλτικής, με τη 
συμμετοχή χερσαίων, 

ναυτικών και αεροπορικών μονάδων του ΝΑΤΟ υπό τη Δ&Ε της 
STRIKFORNATO και του 6th FLEET των ΗΠΑ. Οι ΕΔ συμμετείχαν με 
τη διάθεση του CRC της Πάρνηθας για την καθοδήγηση αφών F-
18 του USS GHWB στο ΠΒ ΚΑΡΑΒΙΑ -εκτελέστηκαν πραγματικά 
πυρά-, με μία ομάδα της ΔΕΠ του ΓΕΕΘΑ και 2 Α/Φ F-4 της ΠΑ 
σε συνεργασία με 2 Α/Φ F-18 του USS GHWB -εκτέλεσαν αντικεί-
μενα τερματικής καθοδήγησης πυρών JTAC στην περιοχή δυτικά 
Πελοποννήσου και στο ΠΒ Μεγάρων, με 2 αφη F-16 της ΠΑ σε 
αντικείμενα εκπαίδευσης εναέριας μάχης μεταξύ διαφορετικών 
τύπων αφών (DACT), σε συνεργασία με 2 Α/Φ F-18 του USS GHWB 
στην περιοχή δυτικά Πελοποννήσου και με 2 αφη F-16 της ΠΑ 
σε συνεργασία με 2 Α/Φ F-18 του USS GHWB και το Α/Τ USS FAR-
RAGUT για την εκτέλεση αντικειμένων αντιμετώπισης αεροπορι-
κής απειλής (ADEX) στην περιοχή του Ιονίου. 

¶ÔÏ˘ÂıÓÈÎ‹ ÕÛÎËÛË «POGGIO DART 22» 
Από 4 έως 9/11/2022 πραγματοποιήθηκε πολυεθνική άσκηση, 

η οποία σχεδιάστηκε και συντονίστηκε από το NATO Deployable 
Air Command and Control (NATO DACCC) και έλαβε χώρα στην ΑΒ 
Cervia της Ιταλίας, με τη συμμετοχή αφών από Ελλάδα, ΗΠΑ, 
Ιταλία και Τουρκία. Οι ΕΕΔ συμμετείχαν με 3 αφη F–4 της ΠΑ 
και προσωπικό υποστήριξης της 117 ΠΜ. 

Η άσκηση αποσκοπούσε στην ενίσχυση των επιχειρησιακών δυ-
νατοτήτων της DACCC και στην επαύξηση του επιπέδου της συ-
νεργασίας, συναντίληψης και διαλειτουργικότητας σε διασυμμαχι-
κό πλαίσιο. 

¢ÈÂıÓ‹˜ ∞ÂÚÔÓ·˘ÙÈÎ‹ ÕÛÎËÛË 
«¡∂ª∂™π™ 2022» 

Στις 3/11/2022 διεξήχθη διεθνής αεροναυτική άσκηση στη 
θαλάσσια περιοχή νοτίως της Κύπρου. Οι ΕΕΔ συμμετείχαν με 
1 Φ/Γ, 1 αφος C-130, με προσωπικό της νεότευκτης Διοίκησης 
Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ που υπηρετεί στη Μοίρα Επι-
χειρήσεων ΕΔ (ΜΕΕΔ) και στο 865 Τάγμα Εναερίου Εφοδιασμού 

Πολυεθνικές Ασκήσεις  
Οι αναφερόμενες Ασκήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών των Ελληνικών ΕΔ, σύμφωνα με το σχεδιασμό  

του ΓΕΕΘΑ, για την προαγωγή του επιπέδου της επιχειρησιακής ετοιμότητας, της μαχητικής ικανότητας, συνεργασίας  
και διαλειτουργικότητας των συμμετεχόντων, σε συμμαχικό πλαίσιο. 
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(ΤΕΝΕΦ), καθώς και με το 747 Ειδικό Τάγμα Μηχανικού (ΕΤΜΧ). 
Η άσκηση σχεδιάστηκε και συντονίστηκε από το ΚΣΕΔ της Κυ-

πριακής Δημοκρατίας σε συνεργασία με την Εθνική Φρουρά και 
άλλους κρατικούς φορείς και συμμετείχαν με μέσα και προσωπικό 
η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ, η Ιταλία και η Αίγυ-
πτος με το Ισραήλ με τα ΚΣΕΔ Χάιφας και του Καΐρου αντίστοιχα. 
Σκοπός της «ΝΕΜΕΣΙΣ-22» ήταν η ανάπτυξη και η περαιτέρω βελ-
τίωση της πολιτικοστρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των συμμε-
τεχουσών χωρών, καθώς και η εξάσκηση και συνεκπαίδευση των 
δυνάμεών τους, για την επαύξηση της μαχητικής ικανότητας και 
την αναβάθμιση της διαλειτουργικότητάς τους, στην αποτελε-
σματική εκτέλεση αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων στο θαλάσσιο 
περιβάλλον και επιχειρήσεων προστασίας κρίσιμων υποδομών.  

¶ÔÏ˘ÂıÓÈÎ‹ ÕÛÎËÛË «Niriis– 22 
Από 5/11 έως 

13/11/2022 διε-
ξήχθη η πολυε-
θνική άσκηση 
στην ευρύτερη 
περιοχή της 
Κρήτης και νότια 
της Πελοποννή-
σου, με τη συμ-
μετοχή προσωπι-
κού και μέσων 
των ΕΔ Ελλάδας, 

ΗΠΑ και Ισραήλ. Επίσης συμμετείχε η Μόνιμη Συμμαχική Ναυ-
τική Δύναμη 2 (Standing NATO Maritime Group Two/SNMG 2), 
όπως και η Μόνιμη Συμμαχική Αντιναρκική Δύναμη 2 (Standing 
NATO Mine Countermeasures Group Two/SNMCMG 2) με Ναυτι-
κές Μονάδες Βελγίου, Γερμανίας, Ελλάδος, ΗΠΑ, Ιταλίας, Ι-
σπανίας και Πορτογαλίας: 1 Φ/Γ από Ισπανία, 1 Α/Τ, 1 Ε/Π S-
70 και 1 αφος Ναυτικών Επχσεων από ΗΠΑ, 3 Ν/Θ της SNMCMG 
2 από Βέλγιο, την Ιταλία και την Ισπανία, 1 πλοίο Γ/Υ από Γερ-
μανία, 1 Π.Π από Πορτογαλία, καθώς και 2 ΤΠΚΒ από Ισραήλ. 
Οι ΕΕΔ συμμετείχαν με 4 Φ/Γ, 3 Υ/Β, 4 ΤΠΚΒ, 2 πλοία ΓΥ, 3 
Ν/Θ, 1 Α/ΑΓ, σκάφη Ανορθόδοξου Πολέμου, Δυνάμεις Πεζο-
ναυτών της ΔΕΠ/ΓΕΕΘΑ, μαχητικά αφη F-4 και F-16 της ΠΑ 
και περιπολικό σκάφος του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. Συμμετείχαν επίσης πα-
ρατηρητές από Αίγυπτο, Αλβανία, Βουλγαρία, ΗΑΕ, Κυ-
πριακή Δημοκρατία, Σαουδική Αραβία και Σλοβενία. 

¢ÈÌÂÚ‹˜ ÕÛÎËÛË «FALCON ∂À∂ – 3» 
Από 9 έως 18/11/2022 διεξήχθη η διμερής άσκηση τύπου 

LIVEX μεταξύ των ΕΔ της Ελλάδας και του Βασιλείου της Σαου-
δικής Αραβίας, από την ΑΒ Σούδας-115 ΠΜ. Συμμετείχαν μα-
χητικά αφη Mirage 2000-5, F-16 Block 30, Block 50, Block 
52, Block 52+, Block 52+ Adv, F-4 και αφος EMB – 145H της 

380Μ ΑΣΕΠΕ της ΠΑ, 1 Φ/Γ και 1 ΤΠΚΒ του Πολεμικού Ναυτικού 
και μαχητικά αφη F-15, μεταγωγικά αφη C-130 και 1 αφος πολλα-
πλού ρόλου & εναέριου ανεφοδιασμού (Multi-Role Tanker Trans-
port – MRTT) της RSAF. 

Η άσκηση διεξήχθη στο FIR Αθηνών με την εκτέλεση σύνθε-
των Αεροπορικών Επιχειρήσεων Εναέριας Υπεροχής (DCA) vs Ενα-
έριας Επίθεσης (OCA) και Εκπαίδευσης Εναέριας Μάχης μεταξύ 
διαφορετικών τύπων Αφών (DACT).  

¢È·ÎÚ·ÙÈÎ‹ ™˘ÓÂÎ·›‰Â˘ÛË ∂¢ 
«Advanced Tactical Leadership 

Course (ATCL) No 32 UAE» 

Από 10 έως 25/11/2022 πραγματοποιήθηκε διακρατική συνεκ-
παίδευση ΕΔ στο «Air Warfare and Missile Air Defense Centre» 
στην ΑΒ Al Dhafra του Abu Dhabi των ΗΑΕ. Οι ελληνικές ΕΔ συμ-
μετείχαν με 3 αφη Μ2000-5 της ΠΑ και προσωπικό υποστήρι-
ξης της 114ΠΜ σε σύνθετα επιχειρησιακά σενάρια διαρκώς αυξα-
νόμενης δυσκολίας και πολυπλοκότητας, που κάλυψαν όλο το φά-
σμα των αεροπορικών επιχειρήσεων και πολλαπλών απειλών. 

Η «ATCL Nο 32 UAE» είναι τύπου LIVEX-OURSES με πολλές ομοι-
ότητες με το TLP ΝΑΤΟ και σε αυτήν συμμετέχουν μαχητικά αφη 
των ΠΑ Αυστραλίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Ελλάδας, ΗΑΕ, ΗΒ, Η-
ΠΑ, Ινδίας, Σουλτανάτου του Ομάν και Βασιλείου της Σαουδι-
κής Αραβίας, με σκοπό την εκπαίδευση Αρχηγών Αποστολής με-
γάλων σχηματισμών Αφών (Composite Air Operations – COMAO) 
στην ανάπτυξη και βελτίωση τακτικών κατά την εναέρια μάχη.  

¢ÈÌÂÚ‹˜ ¢È·ÎÏ·‰ÈÎ‹ ÕÛÎËÛË 
«ª∂¢√À™∞-12» 

Από 19 έως 25/11/2022 διεξήχθη η Διμερής Διακλαδική Άσκη-
ση Ελλάδας και Αιγύπτου, στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξάν-
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δρειας Αιγύπτου. Οι ελληνικές ΕΔ συμμετείχαν με προσωπικό 
και με μέσα των τριών Κλάδων ΕΔ και της ΔΕΠ: 4 αφη F-16, 4 
ΕΕ/Π AH-64, 2 Ε/Π CH-47D, 2 Φ/Γ ΕΛΛΗ και ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ, Α/Γ 
ΧΙΟΣ, 1 Υ/Β ΚΑΤΣΩΝΗΣ, 10 Ε.Λ., 4 HMMWVs, 1 ομάδα ΔΥΚ, 1 λό-
χο της 32ΤΑΞΠ/Ν και 1 ομάδα ΕΤΑ. Οι αιγυπτιακές ΕΔ συμμετεί-
χαν με 18 αφη πολλαπλού ρόλου, 6 Ε/Π, 1 Ε/Φ LHD τ. Mistral, 
1 Φ/Γ, 1 Υ/Β, 2 Κ/Β, 2 RHIB, 4 Zodiac Mk V, 8 HMMWVs, 1 λόχο 
Ειδικών Χερσαίων Δυνάμεων, 1 ομάδα Ειδικών Ναυτικών Δυνά-
μεων, 1 ομάδα Αλεξιπτωτιστών και 1 λόχο Μηχανοκίνητου Πε-
ζικού (OPFOR). Οι ΕΔ Κύπρου συμμετείχαν με 1 Ε/Π AW-139, 1 
ΠΓΥ, 1 ομάδα Υ/Β Καταστροφών και 1 ομάδα Ειδικών Δυνάμεων 
-Αλεξιπτωτιστών. Οι ΕΔ Σαουδικής Αραβίας συμμετείχαν με 1 
Κ.Β+Ε/Π, 1 ομάδα SOF και 1 ομάδα ΠΖΝ και οι ΕΔ ΗΠΑ με 1 ο-
μάδα ΠΖΝ.  

Η άσκηση «Μέδουσα 12» αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνερ-
γασίας των ΕΔ των συμμετεχουσών χωρών, καθώς και στη διεξα-
γωγή επιχειρησιακής εκπαίδευσης σε διακλαδικό επίπεδο και σε 
περιβάλλον πολλαπλών απειλών, ενισχύοντας το ρόλο που δια-
δραματίζουν η Ελλάδα και η Αίγυπτος στην ευρύτερη περιοχή της 
Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, ως πυ-
λώνες σταθερότητας και ασφάλειας. 

™˘ÓÂÎ·›‰Â˘ÛË ∂¢ ÌÂ ªÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘ 
Á·ÏÏÈÎÔ‡ ∞/º CHARLES DEGAULLE 

Από 23 έως 25/11/2022 πραγματοποιήθηκε συνεκπαίδευση 
των ελληνικών ΕΔ με μονάδες της Ομάδας Συνοδείας TF473 του 
γαλλικού Α/Φ CHARLES DE GAULLE, στη θαλάσσια περιοχή του 
Νοτίου Ιονίου, ανατολικά & νότια της Πελοποννήσου και 
νότια της Κρήτης.  

Οι ΕΔ συμμετείχαν με μαχητικά αφη RAFALE F3R -για πρώ-
τη φορά μετά την επιχειρησιακή τους ένταξη-, καθώς και με 
F-16 Block 30, Block 50, Block 52+, Block 52+ Advanced 
και F-4 της ΠΑ και από την TF473 συμμετείχαν μαχητικά αφη 
RAFALE-M και αφος AEW E2C HAWKEYE που επιχειρούσαν από 
το Α/Φ CHARLES DE GAULLE. 

¢ÈÌÂÚ‹˜ ∞ÂÚÔÔÚÈÎ‹ ÕÛÎËÛË «ªI¡∞ ππ» 

Από 27 έως 29/11/2022 διεξήχθη Διμερής Αεροπορική Άσκη-
ση Ελλάδας και Αιγύπτου, η οποία έλαβε χώρα στην ευρύτερη 
περιοχή του FIR Καΐρου, με τη συμμετοχή πολεμικών αφών από 
τις 2 χώρες. Η άσκηση πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά το πέρας 
της διμερούς διακλαδικής άσκησης Ελλάδας και Αιγύπτου «ΜΕ-
ΔΟΥΣΑ 12», με τη συμμετοχή 4 μαχητικών αφών F–16 Block 50 
της ΠΑ και Α/Φ F-16/B52, F16/B40, MIG-29 και RAFALE της αι-
γυπτιακής Αεροπορίας. 

¢ÈÌÂÚ‹˜ ¢È·ÎÏ·‰ÈÎ‹ ÕÛÎËÛË 
ŒÚÂ˘Ó·˜-¢È¿ÛˆÛË˜ «∞∂∆√™» 

Στις 30/11/2022 πραγματοποιήθηκε η Διμερής Διακλαδική Ά-
σκηση Έρευνας – Διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ρό-
δου και Καστελόριζου, με τη συμμετοχή δυνάμεων από Ελλάδα 
και Κύπρο. Οι ελληνικές ΕΔ συμμετείχαν με την Κ/Φ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 
του ΠΝ, 1 Ε/Π Super Puma AS-332 της ΠΑ και με 1 πλωτό σκά-
φος του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ενώ η Εθνική Φρουρά συμμετείχε με 1 Ε/Π AW 
139. 

Σκοπός της άσκησης ήταν η δοκιμή και η αξιολόγηση της ετοι-
μότητας αντίδρασης του συστήματος ΕΔ σε περίπτωση αεροπορι-
κού ατυχήματος εντός του FIR Αθηνών που συνιστά και την πε-
ριοχή ευθύνης ΕΔ της Ελλάδας, όπως και η βελτίωση της αποτε-
λεσματικότητας στην συνεργασία του Ενιαίου ΚΣΕΔ του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ 
με το ΚΣΕΔ της Κύπρου και των ενεργειών τους, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες Διεθνείς Συμβάσεις και την εθνική νομοθεσία των δύο 
χωρών.
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ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

Τη Δευτέρα 28/11/2022 
έφυγε από τη ζωή πλήρης 
ημερών ο τελευταίος εν 
ζωή Βετεράνος Ήρωας του 
Β’ΠΠ της γενιάς του ’40, ο 
αδάμαστος Ίκαρος, ο θρυ-
λικός Αεροπόρος Απτχος 
(Ι) ε.α. Κωνσταντίνος Χα-
τζηλάκος, ισόβιο μέλος 
της ΑΑΚΕ.  

Η εξόδιος ακολουθία τε-
λέστηκε την Πέμπτη 
1/12/2022 στο κοιμητήριο 

Παπάγου παρουσία του Α/ΓΕΕΘΑ Στγού Κων/νου Φλώρου, του 
Α/ΓΕΑ Απτχου (Ι) Θεμιστοκλή Μπουρολιά, μελών Αεροπορικών 
Συλλόγων και αντιπροσωπείας Αξκών της ΠΑ, επικεφαλής της ο-
ποίας ανέγνωσε το βιογραφικό και την εν γένει σταδιοδρομία του 
εκλιπόντος στην ΠΑ. Την ΑΑΚΕ εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος Α-
πτχος (Ι) ε.α. Σ. Αλεξόπουλος και μέλη του Δ.Σ. 

Επικήδειο εκφώνησαν ο πρόεδρος της ΕΑΑΑ Απτχος (Ι) ε.α. 
Κων/νος Τζαβέλλας, ο πρόεδρος του ΣΑΣΙ Απτχος (Ι) ε.α. Γρηγό-
ριος Πρεζεράκος και ο υιός του εκλιπόντος Αθανάσιος Χατζηλά-
κος, ενώ απεδόθησαν οι προβλεπόμενες στρατιωτικές τιμές. 

Ο Κωνσταντίνος Χατζηλάκος δόξασε την Πολεμική Αεροπορία 
υψώνοντας την ελληνική σημαία, πετώντας μαζί με άλλους Έλλη-

νες αεροπόρους στα πολεμικά μέτωπα της Β. Α-
φρικής, στη Μεσόγειο, στην Ιταλία και στις Γιου-
γκοσλαβικές ακτές, άξιος Μαχητής του Αέρος και 
της Ζωής.  

«Να μην ξεχνάμε, να τιμούμε και να επαγρυ-
πνούμε», έλεγε ο ίδιος, αναφερόμενος σε όλους 
τους συμπολεμιστές του αεροπόρους που χάθη-
καν στο “καμίνι” του Β’ ΠΠ. 

Η ΑΑΚΕ στις 6/11/2013, σε εκδήλωσή της προς 
τιμήν της ΠΑ, βράβευσε τον Κωνσταντίνο Χατζη-
λάκο, τον ήρωα αεροπόρο δίωξης για την πολεμι-
κή του δράση κατά τον Β’ ΠΠ πράττοντας στο α-
κέραιο το χρέος του προς το έθνος και την πατρί-
δα. 

Θα τον θυμόμαστε και θα μνημονεύουμε πάντα 
το όνομά του ως έναν διακεκριμένο πατριώτη Α-
εροπόρο, που τίμησε τη χώρα του διεθνώς. 

Ο Θεός ας αναπαύει την ψυχή του στους ουρα-
νούς εν ειρήνη. 

Τα μέλη του Δ.Σ. της Αεροπορικής Ακαδη-
μίας Ελλάδος εκφράζουν τα βαθύτατα συλλυ-
πητήριά τους προς τη σύζυγό του, τα τρία του 
παιδιά και τους λοιπούς συγγενείς.  

ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ! 

“Έφυγε” από τη ζωή 
ο θρυλικός αεροπόρος του Β’ ΠΠ 

Απτχος (Ι) ε.α. Κων/νος Χατζηλάκος, 
ισόβιο Μέλος της ΑΑΚΕ
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«Πριν από τέσσερα χρόνια σκέφτηκα να πάω τον πατέρα μου 
να δούμε την ταινία “Δουνκέρκη”. Για όσους δεν την γνωρί-
ζουν, είναι μια ταινία που περιγράφει με έναν πολύ ρεαλιστικό 
τρόπο την αγωνιώδη προσπάθεια της Βρετανίας, στην αρχή 
του Β’ ΠΠ, να απεγκλωβίσει 400.000 περίπου στρατιώτες που 
ήταν περικυκλωμένοι και παγιδευμένοι στις ακτές της Δουν-
κέρκης, με τη Λουφτβάφε να τους πολυβολεί και να τους βομ-
βαρδίζει και τους πιλότους της RAF να μπαίνουν σαν ασπίδα με 
τα Spitfire τους μπροστά για να τους προστατεύσουν. Είχα δει 
σκηνές και είχα εντυπωσιαστεί από την εκπληκτική ομοιότητα 
που υπήρχε ανάμεσα στην ταινία και τις διηγήσεις του πατέρα 
μου για τον πόλεμο, γεγονότα που περιέγραφε με λεπτομέρεια 
και στο βιβλίο του. Όταν τέλειωσε η ταινία, τον ρώτησα πως 
του φάνηκε και αν του άρεσε. Θυμάμαι πως με κοίταξε με ένα 
τρόπο που αισθάνθηκα από το βλέμμα του πως κάτι ξαναζούσε 
και μου είπε μελαγχολικά: «Τώρα συνειδητοποιώ τι ζημιά κά-
ναμε. Τώρα βλέπω τα πράγματα και από την άλλη μεριά, από 
τη μεριά εκείνου που δέχεται τα πυρά και όχι εκείνου που πο-
λυβολεί».  

Ο πατέρας μας ήταν ένας πολεμιστής της πρώτης γραμμής ό-
πως εξάλλου ήταν και είναι κάθε πιλότος της ΠΑ που μπαίνει 
στο αεροπλάνο του, σφίγγει τις ζώνες του και απογειώνεται. 
Αλλά ήταν ένας πολεμιστής που θεωρούσε ως την πιο δύσκολη 
αποστολή του, το να αναγγείλει σε μια μητέρα τον θάνατο του 
παιδιού της και το πιo πολύτιμο παράσημο του, την αγάπη και 
εκτίμηση των συναδέλφων του. Ένας πολεμιστής που πίστευε 
πως ο πόλεμος είναι μία κρεατομηχανή που παραμορφώνει την 
ανθρώπινη φύση και πως οι πόλεμοι θα σταματήσουν μόνον ό-
ταν διοικήσουν τον κόσμο οι μάνες. Ήταν ένας ευλογημένος 
και τυχερός άνθρωπος. Επέζησε του Β’ ΠΠ, όταν από τους 40 
συμμαθητές του της 10ης Σειράς Ικάρων επέστρεψαν μόνον οι 
20. Από τους 22 χειριστές, που αρχικά επάνδρωσαν την 336 
Μοίρα, επέστρεψαν μόνον οι 7 και από το σύνολο των χειρι-
στών που υπηρέτησαν στην ίδια Μοίρα κατά τη διάρκεια του 
πολέμου θα χαθούν άλλοι 8. Πόσες πιθανότητες έχεις να την 

γλυτώσεις όταν κάνεις μέχρι και 5 αποστολές την ημέρα; Γλύ-
τωσες από τον αδελφοκτόνο εμφύλιο όπου χάθηκαν άλλοι 82 
πιλότοι. Γλύτωσες και από την περίοδο της μετάβασης της α-
εροπορίας από τα ελικοφόρα στα τζετ, όπου και τότε υπήρχαν 
πολλές απώλειες. Γλύτωσες από τρείς αναγκαστικές προσγειώ-
σεις. Γλύτωσες από τον καρκίνο. Και για όλα αυτά έλεγες: Είμαι 
ακόμη εδώ από Θεία Παραχώρηση.  

Ήσουν ένας αναγεννησιακός άνθρωπος. Έπαιζες πιάνο και α-
κορντεόν, συνέθετες μουσική, έγραφες ωραία ποιήματα και 
ζωγράφιζες ακόμη καλύτερα. Ήσουν και εφευρέτης. Πάνω από 
40 χρόνια αγωνιζόσουν για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
και ήσουν ιδιαίτερα υπερήφανος για την επινόησή σου, την 
πατέντα σου τον ΤΡΙΤΩΝΑ, μία τεχνολογία παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας από τον θαλάσσιο κυματισμό. 

Ως πατέρας ήσουν πάντα παρών, ήσουν στοργικός, προστα-
τευτικός. Έδωσες αγάπη αλλά εισέπραξες και αγάπη από την 
οικογένεια σου και απ’ όσους σε γνώρισαν από κοντά. Και έ-
φθασες τα 103 χρόνια παρά δύο μήνες χάρη στην αμέριστη α-
γάπη και φροντίδα της επί 77 χρόνια συντρόφου και συζύγου 
σου, της μητέρας μας Μαρίας. Αλλά και εγώ θεωρώ τον εαυτό 
μου ευλογημένο, διότι συνταξίδεψα μαζί σου για 68 ολόκληρα 
χρόνια. Και τώρα, θα σε φαντάζομαι και θα σε ονειρεύομαι 
παρέα με τους αγαπημένους συμπολεμιστές σου. Είχαν όλοι 
ανησυχήσει που είχες αργήσει τόσο πολύ και με αγωνία κοι-
τούσαν τον ορίζοντα μπας και εμφανιστείς. Και θα είναι όλοι 
τους εκεί, ο μοίραρχός σου ο Σπύρος Διαμαντόπουλος, ο δι-
οικητής σου ο Τάσος Βλαντούσης, ο Μίμης Βουτσινάς, ο Λευ-
τέρης Καραμολέγκος, ο Ηλίας Καρταλαμάκης, ο Γιάννης Κα-
τσαρός, ο Γιάννης Παπακώστας και οι συμμαθητές σου, ο Τά-
σος Φραγκιάς, ο Γιώργος Ξανθάκος, ο Λευτέρης Αθανασάκης, 
ο Σωτήρης Σκάντζικας, ο Κώστας Κόκκας, ο Τάσος Μήνης και 
η αγαπημένη σου Λουλού. Όλοι τους μαχητές της γενιάς 
του ’40». 

Ο γιός σου  
Αθανάσιος Κων. Χατζηλάκος

Με θλίψη πληροφορηθήκαμε την απώλεια του Ταξχου (Ι) ε.α. Κωνσταντίνου Χατζη-
δάκη, ισόβιου Μέλους της Α.ΑΚ.Ε. Ο Κωνσταντίνος Χατζηδάκης έχει τιμήσει την ΑΑΚΕ 
με την παρουσία του σε εκδηλώσεις της και τη συνεισφορά του στους σκοπούς της. 
Θα τον θυμόμαστε και θα μνημονεύουμε πάντα το όνομά του για την ευγένειά του, 
το ήθος του και την προσφορά του στην ΠΑ και την πατρίδα. 

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε την Τετάρτη 19/10/2022 στον Ι. Ν. Αγίου Βασι-
λείου Βύρωνος, στην οποία παρέστη ο Πρόεδρος ΔΣ ΑΑΚΕ Απτχος (Ι) ε.α, Στυλιανός 
Αλεξόπουλος.  

Ο Θεός ας αναπαύει την ψυχή του στους ουρανούς εν ειρήνη. 
Τα μέλη του Δ.Σ. της ΑΑΚΕ εκφράζουν τα βαθιά τους συλλυπητήρια στα παι-

διά του και λοιπούς συγγενείς. ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ! 

“Έφυγε” από τη ζωή  
ο Ταξχος (Ι) ε.α.  

Κων/νος Χατζηδάκης, 
ισόβιο Μέλος της ΑΑΚΕ

Επικήδειος
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Αεροπορική Ακαδημία Ελλάδος (ΑΑΚΕ) εκ-
φράζει προς την επιστημονική και αεροπορική 
κοινότητα, τους πολιτικούς φορείς και τους 
οργανισμούς άμυνας και ασφάλειας, τη βα-
θιά ανησυχία της για την απαξίωση της Εγ-
χώριας Αμυντικής Βιομηχανίας (ΕΑΒΙ). 

Η επιθετική ρητορική και η αναθεωρητική 
πολιτική της Τουρκίας συνεχίζουν να αυξά-
νουν τις ακραίες, εκτός κάθε λογικού πλαισί-
ου, διεκδικήσεις της επί της ελληνικής κυριαρ-
χίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώ-
ρας μας, αδιαφορώντας για το διεθνές δίκαιο, α-
ποσταθεροποιώντας την ευρύτερη περιοχή της Αν. 
Μεσογείου, ενώ η επιθετικότητά της παίρνει επικίνδυ-
νες διαστάσεις, με την πληθώρα των καθημερινών παραβιάσεων 
στο Αιγαίο.  

Ακρογωνιαίος λίθος υποστήριξης της πολιτικής αυτής αποτελεί 
η Τουρκική Αμυντική Βιομηχανία, την οποία από τη 10ετία ήδη 
του 1980, ανέπτυξε και ενδυνά-
μωσε με συστηματικό τρόπο, 
δίνοντας ταυτόχρονα γενναία 
ώθηση στην Αεροναυπηγική, έ-
χοντας καταστήσει σήμερα την 
Τουρκία μία υπολογίσιμη δύνα-
μη στον κόσμο. 

Αυτές οι εξελίξεις στην πε-
ριοχή μας μόνο εφησυχασμό 
δεν υπαγορεύουν. Αντιθέτως, 
θέτουν πιο σθεναρά την απαί-
τηση ενίσχυσης των διεθνών 
σχέσεων και ανάπτυξης πολύ-
πλευρης εξωτερικής πολιτικής 
για μία ειρηνική αντιμετώπιση των εθνικών μας θεμάτων, ενώ η 
γεωγραφική και γεωπολιτική θέση της χώρας μας δημιουργεί μία 
αυξημένη ανάγκη για αμυντική αποτρεπτική ικανότητα. Πρωτί-
στως όμως πρέπει να καταστεί σαφές ότι με την οικονομική μας 
ανάπτυξη και την ενίσχυση της αυτοτέλειας και της μαχητικής ι-
κανότητας των Ενόπλων Δυνάμεων επεκτείνουμε το επίπεδο της 
αποτρεπτικής μας ικανότητας, ως μία κρίσιμη μάζα εθνικής ι-
σχύος. 

Οργανικό τμήμα της αναπτυξιακής στρατηγικής μπορεί και πρέ-
πει να αποτελεί η αμυντική βιομηχανία σε όλο το φάσμα και ι-
δίως στις νέες τεχνολογίες. Η Εθνική Αμυντική Βιομηχανική 
Στρατηγική (ΕΑΒΣ), όπως έχει νομοθετηθεί με το ν.3978, επιβε-
βαιώνει την αναγκαιότητα για την εγκαθίδρυση και διατήρηση 
μιας εγχώριας τεχνολογικής-βιομηχανικής βάσης για την προστα-
σία των ουσιωδών συμφερόντων ασφάλειας της χώρας και ιδίως 
για την ασφάλεια εφοδιασμού και την επιχειρησιακή αυτονομία 
των ΕΔ. 

Η Εγχώρια Αμυντική Βιομηχανία (ΕΑΒΙ) έχει υποστεί παραγω-
γικές, τεχνολογικές και οικονομικές «ζημιές» από την απότομη 
προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας και τις μειώσεις της εσω-
τερικής ζήτησης, αλλά και από το έλλειμμα αποτελεσματικής 

επιχειρηματικής πολιτικής και στρατηγικής, κα-
θώς και το έλλειμμα της δέουσας σπουδής στην α-

ξιοποίηση αναθέσεων προς επίτευξη βιομη-
χανικών επιστροφών. 

Θεωρείται ως εθνική αναγκαιότητα και επεί-
γουσα προτεραιότητα ο σχεδιασμός και η υ-
λοποίηση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής «ε-
πανίδρυσης» και «επανεκκίνησης» της Εγχώ-
ριας Αμυντικής Βιομηχανίας στενά συνδεδε-

μένης με τον γενικότερο σχεδιασμό της οικο-
νομικής ανάπτυξης, και, της πολιτικής άμυνας 

και ασφάλειας της χώρας, χωρίς νέα ελλείμματα, 
με ανταγωνιστική, εμπορική, επιχειρηματική 

λειτουργία και εξωστρέφεια, ενισχύοντας την μαχητι-
κή ικανότητα των ΕΔ και την αυτονομία τους σε επίπεδο εξοπλι-
σμών. Η δυνατότητα υλοποίησης αυτής της λύσης έχει κυρίως 
πολιτική και δευτερευόντως οικονομική χροιά. Χρειάζεται σχέδιο 
και χρηματοδότηση αξιοποιώντας το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμ-

ψης. Είναι επιτακτική και επι-
βεβλημένη λοιπόν η εφαρμο-
γή μιας σειράς προτάσεων, α-
πό: 

• Την Πολιτική βούληση και 
τον στρατηγικό σχεδιασμό ε-
νίσχυσης και αναβάθμισης του 
ρόλου της Αμυντικής Βιομηχα-
νίας. 

• Τη συνολική οργανωτική 
και θεσμική παρέμβαση, μέ-
σω: 

- Θέσπισης θεσμικού πλαι-
σίου ανταποδοτικής αξιοποίη-

σης εξοπλιστικών δαπανών, με αναπτυξιακά κίνητρα και εξω-
στρέφεια για την αύξηση των εξαγωγών. 

- Εκσυγχρονισμού της κρατικής αμυντικής βιομηχανίας σε 
στελεχιακό, τεχνολογικό και οργανωτικό επίπεδο. 

- Σύστασης διακριτής κρατικής αναπτυξιακής δομής, επι-
πέδου Αναπληρωτού Υπουργού ή Υφυπουργού, αποκλειστικά υ-
πεύθυνης για τις Αμυντικές Επενδύσεις, τους Εξοπλισμούς και 
την Αμυντική Βιομηχανία.  

• Τη θέσπιση οργανωμένης πολιτικής, ώστε να επιτυγχάνονται 
ουσιαστικές βιομηχανικές επιστροφές στην Αμυντική Βιομηχα-
νία με συγκεκριμένο ποσοστό (τουλάχιστον 30%) επί του ύψους 
των εξοπλιστικών προγραμμάτων.  

• Τη στοχευμένη συνεργασία της Εγχώριας Αμυντικής Βιο-
μηχανίας με τις ΕΔ της χώρας στο πλαίσιο κάλυψης των εξο-
πλιστικών αναγκών τους, μέσα από ένα μακροχρόνιο σχεδιασμό 
και διαφανή προγραμματισμό. 

• Τη συμμετοχή σε πολυεθνικά, κυρίως ευρωπαϊκά κοινοτι-
κά προγράμματα ανάπτυξης και παραγωγής νέων προϊόντων 
αμυντικού υλικού. 

• Έως, τη συνεργασία με την Πανεπιστημιακή κοινότητα σε ε-
πενδυτικά ερευνητικά προγράμματα. 

Πρόταση της ΑΑΚΕ προς πολιτικές & στρατιωτικές αρχές της πολιτείας 

“Το μέλλον της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας 
υπό το πρίσμα της συμβολής της στην οικονομική 

ανάπτυξη και την εθνική ισχύ της χώρας”
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Με αυτό τον τρόπο, η Εγχώρια Αμυντική Βιομηχανία αναμφί-
βολα θα δύναται: 

• Να συμβάλει στην αύξηση παραγωγικών θέσεων εργασίας, 
και κυρίως σε εξειδικευμένους στην υψηλή τεχνολογία, ώστε να 
λειτουργήσει ως μηχανισμός Brain Gain σε νέους επιστήμονες, 
τον πολλαπλασιαστή ισχύος της χώρας. 

• Να ενισχύσει τη δυνατότητα συμπαραγωγής με μεγάλες κα-
τασκευαστικές εταιρείες παγκόσμιας εμβέλειας, στο πλαίσιο ε-
φαρμογής βιομηχανικών επιστροφών από εξοπλισμούς. 

• Να συμβάλλει στην αυτοδυναμία των ΕΔ, υποδεικνύοντας 
τον κατάλληλο προσανατολισμό που θα τις ενδυναμώσει αμυντι-
κά και τεχνολογικά. 

• Εν γένει, να αποτελέσει μοχλό οικονομικής ανάπτυξης της 
χώρας, μέσω της ενίσχυσης της εγχώριας παραγωγής, της α-
νταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας, βοηθώντας τις βιο-
μηχανικές εξαγωγές, υποκαθιστώντας εισαγωγές και προσελ-
κύοντας επενδυτές. 

• Και τέλος, να συμβάλλει στην ισχυροποίηση της θέσης της 
χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή μας, σε γεωπολιτικό επίπεδο. 

Εν κατακλείδι θεωρούμε χρέος μας να επισημάνουμε ότι η α-
ναβίωση και ο εκσυγχρονισμός της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχα-
νίας, ανταποκρινόμενη στις προτεραιότητες ασφάλειας και άμυ-
νας της χώρας μας είναι επείγουσα ανάγκη. Είναι κρίσιμη η αμε-
σότητα καθορισμού στρατηγικού σχεδιασμού και εφαρμογής κα-
τάλληλων λύσεων για τη στήριξη, την εξυγίανση και την ενίσχυ-
ση της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας προς βελτίωση της εθνι-
κής μας ισχύος. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Αεροπορική Ακαδημία Ελλάδος, ως επι-
στημονικό-αεροπορικό-αεροδιαστημικό ίδρυμα κοινωνικού και ε-
θνωφελούς χαρακτήρα, μη κερδοσκοπικό, έχοντας χρέος να συμ-
βάλλει την αεροπορική ιδέα της ασφάλειας, ακεραιότητας και δι-
καιωμάτων στην εθνική ισχύ της χώρας, είναι στη διάθεση των 
ενδιαφερομένων κρατικών φορέων για την παροχή συμβούλευ-
σης όσον αφορά στην αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος 
της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
             Ο Πρόεδρος                                  Ο Γεν. Γραμματεύς 
  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ                  ΘΩΜΑΣ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
          Απτχος (Ι) ε.α.                        Απτχος (Ι) ε.α., Επιτ. Δ/ΔΑΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2023 

Κατά το νέο έτος 2023 θα πραγματοποιηθούν: 

- Επιστημονική Ημερίδα με θέμα τον Αεραθλητισμό (Μάιο ή 
Ιούνιο) 

- Ειδικές Συνεδρίες Ανακήρυξης νέων Μελών (Μάιο και Ο-
κτώβριο) 

- Ετήσια Εκδήλωση προς Τιμήν της Πολεμικής Αεροπορίας 
(Νοέμβριο) 

- Ειδική Συνεδρία, Επιμνημόσυνη Δέηση και Αγιασμός Νέου 
Έτους (Δεκέμβριο). 

Για τον ακριβή χρόνο, χώρο και τρόπο-τυπικό διεξαγωγής 
τους θα υπάρξει κατά περίπτωση νεότερη ανακοίνωση.  

 
► Παρακαλούνται όλα τα Μέλη όπως συμμετέχουν στις συ-

νεδρίες και εκδηλώσεις της Α.ΑΚ.Ε. Η παρουσία σας και εν γένει 
υποστήριξη του έργου της συντελούν στην επίτευξη των σκο-
πών της Α.ΑΚ.Ε.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ -  
ΕΙΣΦΟΡΕΣ 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.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΤΟΥΣ 2022        Ευρώ 
ΑΛΕΞΑΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ          50,00 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ         30,00 

ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ                    50,00  

ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                   50,00 

ΖΑΜΠΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                30,00 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ          1000,00 

ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ               30,00 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ         100,00 

ΜΕΓΑΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ                   5000,00

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΤΟΥΣ 2022        Ευρώ 
ΜΠΑΝΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                    30,00 

ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                  30,00 

ΤΡΙΠΕΡΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ               90,00 

ΦΙΣΣΕΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                 100,00 

ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ     100,00 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΟΥΣ 2022            Ευρώ 
ΚΑΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                        15,00 

ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ                          15,00

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

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 Ονοματεπώνυμό τους και το 
Έτος συνδρομής τους. 

ΕΔΡΑ: Λυκούργου 9 Αθήνα 105 51 
Τηλ.: 210-32.28.990, Fax: 210-32.42.021, 

e-mail: aakeaero@gmail.com - site: www.aake.info 
 

ΙΔΡΥΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (Α.ΑΚ.Ε.) 

 
ΕΚΔΟΤΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ - Απτχος (Ι) ε.α. 
Πρόεδρος Δ.Σ Α.ΑΚ.Ε. 

 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ - Υπτχος (Μ) ε.α. 
Α’ Αντιπρόεδρος - Ταμίας Δ.Σ. της Α.ΑΚ.Ε. 

 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΚΛΗΡΗΣ Απτχος (Ι) ε.α. 
Β’ Αντιπρόεδρος Α.ΑΚ.Ε. 

 

ΘΩΜΑΣ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - Απτχος (Ι) ε.α., επίτ. Δ/ΔΑΕ 
Γεν. Γραμματέας Α.ΑΚ.Ε. 

 

Δρ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΟΥΛΗΣ - Απτχος (Ι) ε.α. 
Μέλος Α.ΑΚ.Ε. 

 
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

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

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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ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΔΕΗΣΗ - ΑΓΙΑΣΜΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 
ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΑΝΘΙΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΑΝΤΩΝΑΚΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 
ΑΡΑΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΑΡΓΥΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
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 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΔΑΦΙΓΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΔΗΜΗΤΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 
ΖΑΜΠΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 
ΖΕΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΙΤΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ΘΕΟΦΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΘΛΙΒΕΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΙΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΙΩΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 
ΚΑΒΑΣΙΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΚΑΜΠΙΤΣΑΣ - ΞΥΔΙΑ ΜΑΡΙΑ 

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

ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΝΤΖΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΠΑΠΑΝΤΟΛΕΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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 
ΠΛΕΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ 
ΠΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
ΣΑΒΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 
ΣΑΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΣΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΣΚΟΥΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΣΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΣΤΑΘΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 
ΣΤΑΥΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 
ΤΖΟΥΒΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΣΟΥΜΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 
ΤΣΟΥΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 
ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΑΘΩΣ 
ΦΑΚΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΦΕΛΩΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 
ΦΙΡΦΙΛΙΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΦΟΥΝΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΦΩΤΙΑΔΗΣ-ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗΣ ΦΩΚΙΩΝ 
ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΧΑΡΑΤΣΑΡΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΧΑΤΖΗΛΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΗΛΙΑΣ 
ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΨΩΜΑΣ ΗΛΙΑΣ

Ο Πρόεδρος κατά την Ειδική Συνεδρία 9/12/2022 καλωσόρισε μέλη και φίλους που συμμετείχαν τονίζοντας ότι η ΑΑΚΕ διατηρεί στη 
μνήμη της και θα τιμά πάντα τους απόντες - μέλη της και με μεγάλη συγκίνηση ανέγνωσε τα ονοματεπώνυμα των θανόντων μελών, 
που φθάνουν φέτος τους 201. 


