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Αθήνα, 501 π.Χ. Ο Κλεομήδης, ο γιος του ισχυ-
ρού Αθηναίου αριστοκράτη Ιππονίκου, επιστρέφει 
στην Αθήνα μετά την ολοκλήρωση της 12ετούς 
σκληρότατης μαθητείας του στο φρικιαστικό σύ-

στημα εκπαιδεύσεως παίδων, τη Σπαρτιατική Αγωγή. Θεωρώντας ότι το 
τρομακτικότερο μέρος του βίου του έχει παρέλθει, ενσωματώνεται στην 
πολιτικοστρατιωτική κοινωνική δομή των Αθηνών αντιλαμβανόμενος 
ότι η ζωή στην Πόλη αυτή τού επιφυλάσσει αναπάντεχα βίαιες εξελίξεις. 
Ακολουθεί η εκπαίδευσή του στην «Εταιρεία», το 2ετές στρατιωτικό πρό-
γραμμα των εφήβων, όπου λαμβάνει τη σκληρότατη εκπαίδευση του 
Αθηναίου οπλίτου. Κατόπιν αυτού, εντάσσεται στην κοινωνία της Πόλεώς 
του, ελισσόμενος γύρω από καταστάσεις βίας, υπόγειων ενεργειών και 
δολιότητος και μετέχοντας στη μαχητική αντιμετώπιση κάθε εχθροπρα-
ξίας που επιχειρούν εναντίον των Αθηνών οι έξωθεν αλλά και οι εκ των 
ένδον εχθροί της Πατρίδος του. Η φιλία, η συντροφικότητα αλλά, κυρίως, 
η αγάπη επεμβαίνουν με σφοδρότητα στη ζωή του, κατευθύνοντας την 
πορεία της. Στην πεδιάδα του Μαραθώνος δοξάζεται, αλλά στο πεδίο 
της μάχης του έρωτα συντρίβεται ολοκληρωτικά! Αναρριχάται στην ηγε-
σία της Πόλεως, κινούμενος ανάμεσα στις αμφίρροπες καταστάσεις και 
τις εσωτερικές έριδες που επιβάλλουν οι ισχυρότεροι πολιτικοί άνδρες 
της εποχής του. Σύντομα, ο περσικός κίνδυνος κάνει ξανά τη φρικαλέα 
εμφάνισή του. Όμως, τώρα πλέον η ορμητική φάλαγγα οπλιτών αντι-
καθίσταται από το φονικό έμβολο της Τριήρους. Οι Αθηναίοι, «Ελλήνων 
Προμαχούντες», όπως πάντα, δεν υπολογίζουν κανέναν κίνδυνο και χω-
ρίς δεύτερη σκέψη διατάσσουν άμεση έφοδο, αυτή τη φορά όχι από το 
σταθερό πεδίο του Μαραθώνος, αλλά πάνω από τα «Ξύλινα Τείχη»... Ένα 
χορταστικό ιστορικό μυθιστόρημα, που αναβλύζει Αξίες, Αρχές και Δόξα. 
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ
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Στην σημερινή ελληνική κοινωνία που τείνει να χάσει την ιστορι-
κή της μνήμη, πρωτοβουλίες όπως η συγκεκριμένη, από το Πολεμικό 
Μουσείο και την Ελληνική Επιτροπή Στρατιωτικής Ιστορίας, λαμβά-
νουν ιδιάζουσα σημασία. Πρέπει να τονιστεί, ότι σε γενικότερο επί-
πεδο η μελέτη της στρατιωτικής ιστορίας στην Ελλάδα, δεν έχει κατα-
φέρει να ανέλθει στο επίπεδο των υπολοίπων ευρωπαϊκών κοινωνιών 
και να αναδειχθεί, καθώς τείνει να επικρατεί ένα ρομαντικό ιδεολογικό 
ρεύμα που φυσικά ενέχει το πνεύμα του αντιμιλιταρισμού. Παρεξηγεί-
ται έτσι η ιστορική διάσταση των γεγονότων στην διαδρομή της νεό-
τερης ελληνικής ιστορίας, η οποία ως το α΄ μισό του 20ού αιώνα, ήταν 
έντονα πολεμική. Η έκδοση συγκεντρώνει τα πρακτικά που τηρήθη-
καν στην διάρκεια ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στις 11-11-2014 
στην Θεσσαλονίκη και οι ανακοινώσεις που περιλαμβάνονται είναι: 
Πολιτικές και Κοινωνικές Προεκτάσεις του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, 
Η Μακεδονία την εποχή του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, Η Εντέντε και ο 
Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος στα Βαλκάνια, Το Θέατρο Επιχειρήσεων της 
Θεσσαλονίκης στο Πλαίσιο του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, Το Σχέδιο 
Schlieffen τον Αύγουστο του 1914, Ψυχικές Διαταραχές των Πολεμι-
στών του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, Ανάλυση των αιτίων έναρξης του 
Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου υπό το πρίσμα της ηγεσίας. Δεν μπορεί πά-
ντως να μην σχολιαστεί, ο μικρός αριθμός ανακοινώσεων και το ότι 

μόνο οι δύο από αυτές έγιναν από στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. 
Το σίγουρο είναι ότι οι εμπλεκόμενοι και με τον αναγκαίο θεσμικό 
ρόλο αξιωματικοί και υπαξιωματικοί, είναι σαφώς περισσότεροι. Γε-
νικότερα στόχος θα πρέπει να είναι η καθιέρωση κύκλων ημερίδων, 
συνεδρίων και μάλιστα όχι μόνο με πρωτοβουλία του ΥΠΕΘΑ, αλλά 
και με την εμπλοκή των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας.

F-16 VIPER UNDER THE SKIN
Συγγραφέας: Ιωάννης Λέκκας, Ηλίας Γκόνης
Εκδόσεις: Eagle Aviation, Καλαμάτας 16, 
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Σε περισσότερες από 400 φωτογραφίες 
υψηλής ποιότητος, αποκαλύπτονται όλα τα μέρη του μαχητικού F-16, 
από το πιλοτήριο και το διαμέρισμα του κινητήρος, μέχρι τα σκέλη 
προσγειώσεως και τα ηλεκτρονικά που φιλοξενεί στα σωθικά του το 
«γεράκι». Επειδή η Πολεμική Αεροπορία είναι μια από τους λίγους 
χρήστες ιδιαιτέρων φορτίων, όπως οι σύμμορφες δεξαμενές καυ-
σίμου CFT, ο συγγραφέας και φωτογράφος, έχει την δυνατότητα να 
παρουσιάσει ίσως τον απόλυτο φωτογραφικό «οδηγό» του διάσημου 
μαχητικού, που θα ικανοποιήσει και τον πλέον απαιτητικό μοντελιστή 
και φανατικό της λεπτομέρειας. Η ταξινόμηση του φωτογραφικού υλι-
κού έχει γίνει με τέτοιον τρόπο ώστε να «γδύνει» το αεροπλάνο ανά 
τομέα, ξεκινώντας από το πρόσθιο τμήμα της ατράκτου και το ρύγχος 
για να καταλήξει στον κινητήρα και τα εξωτερικά φορτία και όπλα. 
Και αυτά, καλύπτοντας όλες τις εκδόσεις του μαχητικού που διαθέτει 
η Πολεμική Αεροπορία, που είναι τέσσερις! Η σειρά “Under the Skin” 
της Eagle Aviation, αναμένεται να καθιερωθεί καλύπτοντας το σύνολο 
των μαχητικών αεροσκαφών σε ελληνική υπηρεσία, τροφοδοτώντας 
τους μοντελιστές και όχι μόνο, με πολύτιμο φωτογραφικό υλικό.  

BEYOND THE HORIZON
Συγγραφέας: Ian Shaw, Sergio Santana
Εκδόσεις: Harpia Publishing @ 2014, ISBN: 978-
0-9854554-3-9
Σελίδες: 250

Αυτό που αποκαλούμε Αερομεταφερόμενα 
Συστήματα Εγκαίρου Προειδοποιήσεως & Ελέγ-
χου, στην μορφή των εξελιγμένων και άκρως 

εξειδικευμένων αεροσκαφών που γνωρίζουμε σήμερα, ξεκίνησε στις 
αρχές της δεκαετίας του 1940. Στην διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πο-
λέμου, που δόθηκε ραγδαία ώθηση στις τεχνολογίες με αποτέλεσμα 
την εμφάνιση νέων όπλων και συστημάτων, οι Βρετανοί ήταν οι πρώτοι 
που εκπόνησαν ένα απόρρητο σχέδιο με στόχο μία εναέρια πλατφόρ-
μα ραντάρ. Το βιβλίο καλύπτει χρονολογικά την ιστορική διαδρομή των 
«ιπτάμενων ραντάρ», παρουσιάζοντας συγκεντρωμένα φοβερά ενδια-
φέροντα στοιχεία. Τα κεφάλαια στα οποία είναι δομημένη η ύλη, καλύ-
πτουν τις πρώτες εξελίξεις κατά την περίοδο 1943-1963, τον πόλεμο 
στο Βιετνάμ μεταξύ 1964-1968, την περίοδο 1969-1980, τα χρόνια της 
ωρίμανσης 1980-1990 και την κατάρευση της ΕΣΣΔ και του Συμφώνου 
της Βαρσοβίας, την περίοδο των πολέμων στην Μέση Ανατολή 1991-
2001, τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας από το 2001 μέχρι σήμερα 
ενώ το τελευταίο κεφάλαιο ανασκοπεί τα αεροσκάφη του είδους που 
βρίσκονται σε υπηρεσία ανά τον κόσμο, και τις επιχειρήσεις που έχουν 
αναλάβει. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προβολή της Πολεμικής 
Αεροπορίας και της 380 ΜΑΣΕΠΕ, χάρη στην συνδρομή του έγκυρου 
ερευνητή και συγγραφέα Κυριάκου Παλουλιάν. Ωστόσο, το βιβλίο απο-
τελεί γενικότερα μια πολύτιμη πηγή πληροφοριών που ακόμη και σήμε-
ρα είναι ευαίσθητης φύσεως κι ως εκ τούτου έχουν ιδιαίτερη σημασία.   
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