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Ο κύριος Αποσπόρης έκανε μια ιστορική αναδρομή εστιασμένη στην εκπαίδευση των 
Ελλήνων  Ιπταμένων αξιωματικών, ξεκινώντας από τον Πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και το 
Μακεδονικό μέτωπο με ορόσημο την δημιουργία της Σχολής Αεροπορίας το 1931 

Ανέφερε ενδιαφέροντα στοιχεία για τις μεταβολές που επήλθαν στο πρόγραμμα της 
Σχολής υιοθετώντας τις καινούργιες πρακτικές που αναπτύχθηκαν σαν αποτέλεσμα των 
αντίστοιχων μεταβολών στις επιχειρησιακές απαιτήσεις της Πολεμικής Αεροπορίας, 
μέρος των οποίων προήλθε και από την ενσωμάτωση νέων κάθε φορά αεροσκαφών  

Περνώντας στα νεότερα χρόνια έτος ορόσημο ήταν το 1991 όταν εισήχθησαν για πρώτη 
φορά στη ΣΙ γυναίκες  στο Τμήμα Μηχανικών.  

Το 1999 ο καταστροφικός σεισμός της Πάρνηθας προκαλεί πλήγμα στις κτηριακές 
εγκαταστάσεις, όμως από την καταστροφή αυτή η Σχολή αναγεννιέται.  

Περαιτέρω και συνεχίζοντας το πνεύμα του 1991, το 2002 εισήχθησαν γυναίκες και στο 
Τμήμα Ιπταμένων. 

Μνημονεύτηκαν  θυσίες και τραγικές απώλειες Ικάρων και τέλος οι τελευταίες θεσμικές  
μεταβολές στην οργανωτική δομή και στο έργο της Σχολής, έτσι ώστε αυτή να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών. 

Σε μία από τις αρχαιότερες Σχολές Αεροπορίας παγκόσμια, που φυσικά είναι η Σχολή 
Ικάρων, αναφέρθηκε και ο κύριος Γεωργούσης στην πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία του 
τονίζοντας με έμφαση το γεγονός  ότι η Σχολή Ικάρων είναι άμεσα συνδεδεμένη με την 
αποτελεσματικότητα της Πολεμικής Αεροπορίας. 

Σύμφωνα με τον κύριο Γεωργούση, η Σχολή Ικάρων  δεν παραμένει ένα «μουσειακό» 
ακαδημαϊκό ίδρυμα αλλά ένας ζωντανός Οργανισμός που δέχεται τις επιρροές του 
περιβάλλοντός του. Έτσι τα διδάγματα  από τις επιχειρήσεις των πολέμων ξεκινώντας 
κυρίως από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οδηγούν και ενσωματώνονται στην 
Ακαδημαϊκή,  Στρατιωτική και  Αεροπορική Εκπαίδευση στον «Γεωμετρικό τόπο» των 
οποίων οφείλει να κινείται ο μαθητής της Σχολής και μέλλων Ιπτάμενος Αξιωματικός. 
Αυτός ο «Γεωμετρικός Τόπος»  προκύπτει και ταυτόχρονα  υποστηρίζει, την αποστολή 
και τις ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας  δημιουργώντας , σε αντίθεση με τους φοιτητές 
πολίτικών πανεπιστημίων, μια μονοσήμαντη σχέση του φοιτητή Ικάρου με τη Σχολή του, 
την Πολεμική Αεροπορία και τις Ένοπλες Δυνάμεις γενικότερα. Η σχέση αυτή διέπει και 
τις αντίστοιχες σχέσεις των λοιπών ειδικοτήτων με τη Σχολή τους. 



Συνεχίζοντας με την ειδικότητα  των μηχανικών της Σχολής, ο κύριος Μπασαράς προέβη 
σε  μια άκρως συναισθηματική αλλά ουσιαστική  ιστορική διαδρομή της εκπαίδευσης των 
μηχανικών της Πολεμικής Αεροπορίας, τονίζοντας το υψηλό επίπεδο επιλογής και 
εκπαίδευσής τους και ξεκινώντας από τους προερχόμενους από τη Σχολή Ναυτικών, 
πρώτους αερομηχανικούς το 1931, μέχρι και τη σημερινή ΣΜΑ. 

Ο κύριος Μπασαράς στην ομιλία του έθιξε μια πολύ σημαντική προσφορά της Σχολής 
Ικάρων, αυτή της εκπαίδευσης αλλοδαπών μαθητών, που λειτουργεί σαν διπλωματικός 
βραχίονας στην εξωτερική πολιτική της Χώρας μας. Έτσι από το 1962 με τους πρώτους  
αλλοδαπούς μαθητές από τη Λιβύη, το κύρος και η αίγλη της ΣΜΑ ξεπέρασαν περεταίρω 
τα Ελληνικά σύνορα. Στα χρόνια που ακολούθησαν εκτός από την παροχή εκπαίδευσης 
στους αδελφούς Κυπρίους, αποφοίτησαν μαθητές από πολλά κράτη της Αφρικής και της 
Μέσης Ανατολής, όπως την Ιορδανία, την Τυνησία, τη Λιβύη, τη Σενεγάλη, τη 
Ζιμπάμπουε, το Μπουρούντι, το Καμερούν, τη Γκαμπόν, την Κεντρο-Αφρικανική 
Δημοκρατία, το Ζαΐρ, τη Μποτσουάνα και το Τσαντ. 

Περαιτέρω ο κύριος Μπασαράς, τόνισε την  μεγάλη συνεισφορά τους  όχι μόνο στην 
Πολεμική Αεροπορία, αλλά και στην αεροπορική εκπαίδευση και τεχνολογία / βιομηχανία 
γενικότερα, αλλά και την  αδελφοσύνη, αλληλεγγύη και επικοινωνία με τις αδελφές 
ειδικότητες της ΣΙ, εισηγούμενος ταυτόχρονα την διατήρηση και εμβάθυνση στις ιστορικές 
παραδόσεις του Όπλου. 

Την  δημιουργία και την εξέλιξη της ειδικότητας των Ελεγκτών Αεράμυνας στη Σχολή 
Ικάρων μας ανέλυσε ο κύριος Δημητρόπουλος που όπως είναι φυσικό και όπως 
αναφέρθηκε προηγούμενα, είναι απόλυτα συνυφασμένη με την ανάπτυξη και εξέλιξη της 
Αεράμυνας της χώρας μας. Αντίστοιχα έκανε μια ιστορική αναδρομή ξεκινώντας από τους 
πρώτους αποφοιτήσαντες  ανθυποσμηναγούς Ελεγκτές Αεράμυνας  το 1972, που  
τοποθετήθηκαν στο Σύστημα Αεροπορικού Ελέγχου (ΣΑΕ) και στα κατευθυνόμενα 
βλήματα ΝΙΚΗ. 

Στα επόμενα χρόνια η εν λόγω ειδικότητα εξελίχθηκε περαιτέρω καλύπτοντας νέους 
τομείς και αναγκαιότητες (Ελεγκτές Εναερίου Κυκλοφορίας, Ελεγκτές Αμύνης 
Αεροδρομίων) που προέκυψαν στην Πολεμική Αεροπορία, ακόμα και με την 
χρησιμοποίηση αριθμού Ελεγκτών Αεράμυνας ως συγκυβερνήτες  στα αεροσκάφη 
Phantom  F/RF-4 σαν Χειριστές Οπλικών Συστημάτων. 

Κλείνοντας ο κύριος Δημητρόπουλος αναφέρει ότι η Αεράμυνα της Χώρας, σήμερα, 
διαθέτει υψηλή ετοιμότητα ενώ εργάζεται σε ένα πλήρως αυτοματοποιημένο 
δικτυοκεντρικό περιβάλλον που  απαιτεί στελέχωση με Αξιωματικούς με ιδιαίτερο κύρος, 
προσήλωση στο καθήκον, υψηλή επαγγελματική κατάρτιση και περαιτέρω εξειδίκευση, 
εφόδια που παρέχει πλήρως το στρατιωτικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον της Σ.Ι. 



Ο κύριος Καρανίκας μας παρουσίασε μια ειδικότητα της Σχολής που ασχολείται με τον 
εφοδιασμό της Πολεμικής μας Αεροπορίας. Ο αποτελεσματικός σχεδιασμός της 
εφοδιαστικής αλυσίδας  ήταν αυτός που επέτρεψε στον Μέγα Αλέξανδρο να φτάσει 
νικηφόρα στις Ινδίες. Μας παρουσίασε το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην ειδικότητα 
κάνοντας μια ιστορική αναδρομή, ξεκινώντας από την Επιμελητεία του 1930 και την 
ανακήρυξη του Σώματος  Εφοδιασμού Πολεμικής Αεροπορίας  το 1951 για την κάλυψη 
των αντίστοιχων επιχειρησιακών απαιτήσεων που είχαν προκύψει, ακολουθώντας 
περαιτέρω τις εξελίξεις. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την 
επανάσταση του 1821 ο κύριος Καρανίκας έκανε ειδική αναφορά στον φιλέλληνα Γεώργιο 
Τζάρβις τιμώντας την μνήμη του μέσω της παράθεσης στοιχείων από την συμβολή του 
τελευταίου στην εφοδιαστική υποστήριξη των Ελληνικών επαναστατικών σωμάτων εκείνη 
την περίοδο.   

Την ειδικότητα του Διοικητικού στη Σχολή Ικάρων παρουσίασε ο κύριος Μπίμπιζας – 
Πίνης, τονίζοντας ότι η ειδικότητα αυτή ασχολείται κατά κύριο λόγο με τον άνθρωπο, που 
είναι το πολυτιμότερο «εργαλείο» που έχει ένας Διοικητής για να φέρει σε πέρας και με 
επιτυχία την αποστολή του. Ο κύριος Μπίμπιζας αναφέρθηκε στην αποστολή του 
σώματος Διοικητικών, την προέλευση και εξέλιξή τους, ενώ έκανε μια ιστορική αναδρομή 
ξεκινώντας από την είσοδο μαθητών της ειδικότητας, το 1977, οι οποίοι αποτέλεσαν την 
1η σειρά Διοικητικών της Σχολής. Σημαντικές ήταν και οι εισηγήσεις του σχετικά με την 
αναβάθμιση της οργάνωσης των Διοικητικών Υπηρεσιών στις Μονάδες της Πολεμικής 
Αεροπορίας,  αλλά και για τη βαθμολογική εξέλιξη της ειδικότητας. 

Ο κύριος Γατόπουλος έδωσε έμφαση στην ανάγκη συγκρότηση της ειδικότητας των μ 
Μετεωρολόγων για την κάλυψη των επιχειρησιακών απαιτήσεων, κατά την χρήση ενός 
όπλου όπως το πολεμικό αεροσκάφος, του οποίου η πτήση επηρεάζεται άμεσα από τα 
στοιχεία της φύσης. Σημαντικό παράδειγμα της συμβολής της Μετεωρολογίας είναι  η 
παρέμβαση  του  μετεωρολόγου Group Captain James Stagg κατά την απόβαση στη 
Νορμανδία στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο,  η αποδοχή της εισήγησης του οποίου, περί 
καθυστέρησης εκτέλεσης της επιχείρησης, λόγω της πρόβλεψης επικράτησης δυσμενών 
καιρικών συνθηκών, έμελλε να καθορίσει την έκβασή αυτής, αλλά και σε μεγάλο μέρος 
την έκβαση του πολέμου, συνολικά. 

Ο κύριος Γατόπουλος έκανε μια ιστορική αναδρομή ξεκινώντας από την συγκρότηση της 
πρώτης σειράς μετεωρολόγων το 1973 και τόνισε την συμβολή της ειδικότητας στην 
εκτέλεση των επιχειρήσεων από το ιπτάμενο προσωπικό όχι μόνο της Πολεμικής 
αεροπορίας αλλά και του Στρατού, του Πολεμικού Ναυτικού, των Σωμάτων ασφαλείας και 
της Πολιτικής προστασίας, εξασφαλίζοντας παράλληλα  και την ασφάλεια των ίδιων των 
πτήσεων. Τέλος τόνισε τη συμβολή της ειδικότητας στην υποστήριξη των 
δραστηριοτήτων του κοινωνικού συνόλου από την πρωτογενή παραγωγή (αγροτική και 
αλιεία), τις μεταφορές, αλλά και στη προστασία της ζωής από επικίνδυνα μετεωρολογικά 
φαινόμενα, μέσω της έκδοσης έγκαιρων και αξιόπιστων προγνώσεων. Σημαντική ήταν 



και η εισήγησή του για τη συνεργασία της Σχολής με άλλα Δημόσια πανεπιστημιακά 
ιδρύματα, με σκοπό την περαιτέρω προαγωγή της εκπαίδευσης και της επιστημοσύνης.  

Τέλος ο κύριος Γερούλης ακολουθώντας την μαθηματική προσέγγιση του κυρίου 
Γεωργούση που αναφέρθηκε στους Γεωμετρικούς τόπους των απαιτήσεων της 
Πολεμικής μας Αεροπορίας,  προχώρησε παραπέρα στην εκπόνηση ενός αλγορίθμου 
που περιγράφει τη συνολική ισχύ που παράγεται από τη γνώση και την εκπαίδευση. 
Κατάλληλες υποδομές & μέσα, αποτελεσματικά όπλα, συνεχής εκπαίδευση/ 
μετεκπαίδευση, αξιολόγηση /τυποποίηση, διαφάνεια και  αξιοκρατία, είναι οι παράγοντές 
της. Οι παράγοντες αυτοί αποτελούν και τα βασικά συστατικά για μια αποτελεσματική 
στρατιωτική εκπαίδευση που  παρέχει η Σχολή Ικάρων και αφορά όλες τις ειδικότητες, 
των Ιπταμένων, των Μηχανικών, των Ελεγκτών Αεράμυνας, των Εφοδιαστών, των 
Διοικητικών και των Μετεωρολόγων. Οι εν λόγω ειδικότητες της Πολεμικής Αεροπορίας 
όπως και αυτές που δεν «παράγονται» από την Σχολή Ικάρων, για παράδειγμα αυτές των 
οικονομικών, των γιατρών και εν γένει των υγειονομικών, συνθέτουν το παζλ της  
αποτελεσματικότητας της Πολεμικής μας Αεροπορίας και προσδιορίζουν τις συνέργιες 
που πρέπει να λαμβάνουν χώρα προκειμένου αυτή να εκτελεί με επιτυχία την αποστολή 
της. 

Πέρα όμως από όλα τα παραπάνω ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην εικόνα που 
παρουσίασαν οι συμμετέχοντες στο αμφιθέατρο της Σχολής Ικάρων την ημέρα της 
εκδήλωσης. Μια εικόνα / αμάλγαμα της παρούσας και της παρελθούσας γενιάς που 
απαρτίζεται από άξιους επαγγελματίες, μαζί με την νεολαία των Ικάρων που βρισκόταν 
στις ψηλότερες θέσεις  του αμφιθεάτρου, δηλαδή του μέλλοντος της Πολεμικής μας 
Αεροπορίας , μιας νεολαίας από την οποία προσδοκούμε και είμαστε σίγουροι ότι θα γίνει 
καλύτερη από εμάς τους παλαιότερους, εκπληρώνοντας  την υπόσχεση που 
περιγράφεται στο έμβλημα της Σχολής και  έδιναν και οι νεαροί Σπαρτιάτες στις 
παλαιότερες γενεές 

"Άμμες δε γ΄ εσσόμεθα πολλώ κάρρονες" 


