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ΑΝΤΙΠΤΕΡΑΡΧΟΥ (Ι) ε.α. ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗ ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗ 

 
 Ο Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Φωκίων Φωτιάδης Νεγρεπόντης γεννήθηκε στην Αθήνα 
στις 18.1.1929 και ήταν μαθητής στο Πειραματικό Σχολείο της οδού Σκουφά κατά τις τρεις 
πρώτες τάξεις του δημοτικού, ενώ κατόπιν στο Σχολείο της οδού Αραχώβης και στο 
ιδιωτικό σχολείο του Μακρή στα χρόνια του Πολέμου. 
 
 Άρχισε να παρακολουθεί μαθήματα γερμανικών στην Γερμανική Σχολή και έδωσε 
επιτυχείς εξετάσεις το 1939. 
 
 Η αρχική του επιθυμία ήταν να σπουδάσει πολιτικός μηχανικός, όμως τον Δεκέμβριο 
του 1947, ενημερώνεται ότι 50 Ίκαροι προγραμματίζονται από την ΠΑ να εκπαιδευτούν 
στην Αμερική και πείθει τους γονείς του να τον αφήσουν να υποβάλει αίτηση 
υποψηφιότητας, αρχικά τον Φεβρουάριο και στη συνέχεια το καλοκαίρι του 1948, 
πετυχαίνοντας μάλιστα υψηλή σειρά κατάταξης (19ος ανάμεσα σε 97 επιτυχόντες) και στις 
11 Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους μπήκε στην Σχολή Ικάρων.  
 
 Εκπαιδεύτηκε σε τρεις τύπους αεροσκαφών που τότε προβλεπόταν, 
συμπληρώνοντας 260 ώρες συνολικά εκ των οποίων οι 60 ώρες στα spitfire. 
 
  Ορκίστηκε αξιωματικός στις 2.11.1950, με τον βαθμό του Ιπτάμενου 
Ανθυποσμηναγού και τοποθετήθηκε στην Ελευσίνα στην 337 Μοίρα Διώξεως, η οποία είχε 
αεροσκάφη spitfire. 
 
 Στους επόμενους 6 μήνες τοποθετήθηκε στην Σχολή Ικάρων, όπου παρέμεινε 
εκπαιδευτής στα αεροσκάφη HARVARD για δύο χρόνια, ενώ στη συνέχεια εκπαιδεύτηκε 
στα jet Τ-33, στα οποία υπηρέτησε ως εκπαιδευτής. 
 
  Αργότερα στην Τανάγρα, εκπαιδεύτηκε στα αεροσκάφη F-86, όπου παρέμεινε μέχρι 
και την εκτέλεση καθηκόντων Διοικητή Εκπαιδευτικής Μοίρας. 
 
 Ως γνώστης της Γερμανικής γλώσσας, εστάλη υπηρεσιακώς το 1962 στην 
Γερμανική Σχολή Πολέμου (Führungs Akademie der Bundeswehr) στο Αμβούργο, όπου και 
φοίτησε μέχρι το τέλος του 1963. 
 
 Επέστρεψε στην Αθήνα το 1964 στην Σχολή Πολέμου Αεροπορίας (ΣΠΑ) και τον 
Αύγουστο του 1964 τοποθετήθηκε Διοικητής της 341 Μοίρας στην Αγχίαλο στα αεροσκάφη 
F-86, ενώ στη συνέχεια παρέλαβε τα πρώτα F5.  
 
 Τον Σεπτέμβριο του 1966 τοποθετήθηκε στην Διεύθυνση Α1 του ΓΕΑ και ένα χρόνο 
μετά, το 1967, μετετέθη στην Βόννη στην Ελληνική Πρεσβεία, ως Αεροπορικός Ακόλουθος, 
όπου και παρέμεινε έως τον Μάιο του 1969. 
 
  Επέστρεψε στο ΓΕΑ τον Αύγουστο του 1970 και τοποθετήθηκε για άλλη μία φορά 
στην Αγχίαλο ως Διοικητής Πτέρυγας. 
 
  Το Οκτώβριο του 1971 τοποθετήθηκε Διοικητής της Σχολής Ικάρων, όπου και 
παρέμεινε έως τον Αύγουστο του 1974. Την χρονιά εκείνη προήχθη σε Υποπτέραρχο και 
μετετέθη στην Λάρισα, από όπου αποστρατεύθηκε στις 20.3.1975 με τον βαθμό του 
Αντιπτεράρχου. 
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