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 Ένας χρόνος πέρασε χωρίς τον πολυαγαπημένο μου 
Πατέρα, τον Τάκη τον Πτέραρχο, όπως τον ήξεραν όλοι οι 
συγγενείς, οι φίλοι και οι γνωστοί. 

 
 Ένας χρόνος χωρίς εκείνον που αφιέρωσε τη ζωή 
του στην Πατρίδα, την Πολεμική Αεροπορία και την 
οικογένεια. 

 Σε όλη  την μακρά διαδρομή του, εισέπραξε απο 
όλους αγάπη, εκτίμηση, μα κυρίως απέραντο σεβασμό και 
αναγνώριση. 

 Ανέβηκε όλα τα σκαλιά της ιεραρχίας στην 
αγαπημένη του Πολεμική Αεροπορία, φτάνοντας στη θέση του αρχαιότερου και 
γηραιότερου Πτεράρχου Ιπταμένου, βετεράνου του Β΄ΠΠ, στη Μέση Ανατολή, τελευταίου 
χειριστή της 13ης Μοίρας Βομβαρδισμού. 

 Τιμήθηκε με δεκάδες Πολεμικά Παράσημα αλλά και σε πολλές επίσημες εκδηλώσεις 
της Πατρίδας και της Αεροπορίας. 

 Για  εμένα και την οικογένειά μου έκανε τα πάντα, προσφέροντας  μέχρι  και τα 
βαθιά του γεράματα. 

 Θα είναι πάντα ΕΚΕΙΝΟΣ που μου έδειχνε την πορεία, ΕΚΕΙΝΟΣ που μου έμαθε να 
αγαπώ και να φροντίζω την οικογένειά μου, ΕΚΕΙΝΟΣ που μου έμαθε να αγαπώ την 
Πατρίδα μου και ΕΚΕΙΝΟΣ που μου έμαθε να σέβομαι και να ευχαριστώ τον ΘΕΟ. 

 Απο τότε που έφυγε, μαζί με την  αγαπημένη  μου μητέρα, την  αγαπημένη μας  
ΑΝΤΑ, ο  στίχος ενός τραγουδιού  εκφράζει απόλυτα αυτό που νιώθω για εκείνον, 

                                          «… ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΚΕΙ ΠΑΝΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ, 
                                                   ΤΑ ΦΩΤΑ ΤΗΣ ΝΑ ΑΝΑΒΕΙΣ, 

ΚΑΙ ΑΣ ΜΗΝ ΤΗΝ ΖΕΙΣ ΜΑΖΙ ΜΟΥ …» 
 

 Να είσαι εκεί λοιπόν Πατέρα, να φωτίζεις τις ψυχές και τις καρδίες μας, να 
προστατεύεις τις αγαπημένες εγγονούλες σου, που τόσο τους λείπεις εσύ και η γιαγιά 
τους, και να  δείχνεις σε εμένα και την αγαπημένη σου νύφη τη Μαριλένα, την πορεία για 
εμπρός. 
  
 Από εδώ και πέρα το μόνο που μένει είναι η Πίστη  στο Θεό, ότι είσαι ανάμεσά μας,  
και η Προσευχή μαζί με την προσμονή,  όταν και  εάν με αξιώσει ο Θεός, να βρεθούμε 
ξανά μαζί, ..... κάπου αλλού. 

 Πάντα  θα είσαι στη ψυχή και στο μυαλό μου. 

 Πάντα  περήφανος και ευγνώμων που είμαι υιός σου. 

ΑΙΩΝΙΑ  ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ  ΠΑΤΕΡΑ 
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