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Αγαπητέ συμμαθητή - φίλε και Αεροπόρε Δημήτρη Τζάννε, 

 Τούτη την δύσκολη ώρα, που τα μάτια υγραίνουν και οι καρδιές 
μας βαραίνουν, τούτη τη δύσκολη ώρα που η ‘’νεκροσιγαλιά’’ βασιλεύει 
εδώ μέσα, σε τούτο τον ιερό χώρο, τούτη τη δύσκολη ώρα, του πόνου 
και της θλίψης, τούτη την ώρα που εσύ, αγαπητέ μας συμμαθητή, φίλε 
και αεροπόρε Δημήτρη Τζάννε, «με του αέρα το νέκταρ μεθάς, κι’ 
αγκαλιάζεις και γη κι’ ουρανό...». 

  Ψάχνω να βρω λίγα λόγια αληθινά και τα χρώματα για να 
προσπαθήσω να ζωγραφίσω και να αποδώσω την εικόνα σου και το 
μεγαλείο σου ως άνθρωπος και προπαντός αεροπόρος. 

 Τούτη τη δύσκολη ώρα που μετράμε το χρόνο, μαζί με τους 
αγαπητούς σου συγγενείς ,φίλους και συναδέλφους, η θύμηση με πάει 
μακριά, 55 χρόνια πριν. Τότε, που από όλη την Ελλάδα, 105 Ίκαροι και 
15 Μηχανικοί  ξεκινήσαμε τα πρώτα μας βήματα στη Σχολή Ικάρων. Τότε 
που ακόμα αμούστακα παιδιά, μας δίδαξαν τι σημαίνει, ελευθερία, 
αποφασιστικότητα, θυσία. Τότε που μας δίδαξαν έναν τρόπο νέας ζωής 
και ηθικής πληρότητας.  

   Βρεθήκαμε για αρκετά χρόνια στον Άραξο και στα α/φη F-104, 
τους αστρομαχητές. Τότε που «δίναμε φιλιά στο Αιγαίο» ή βρισκόμαστε 
πολύ ψηλά «στο γαλάζιο στη ζεστή αγκαλιά» του θεού. Τότε ζήσαμε 
χρόνια δύσκολα με την τραγωδία του κυπριακού Ελληνισμού και την 
ανάγκη της Πολεμικής μας Αεροπορίας να αξιοποιήσει ένα μεγάλο 
αριθμό σύγχρονων αεροσκαφών. Τι χρόνια μακρυσμένα, τι δύσκολοι 
καιροί. Χρόνια ιδρωμένα, χρόνια αιματοβαμμένα, ποτέ όμως κιοτεμένα. 
Αντέξαμε και δεν καταρρεύσαμε. Και όταν ο ακούραστος κι αγέραστος 
χρόνος μας οδήγησε στον πολιτικό βίο, συνέχισες την αεροπορική σου 
ζωή, αυτόν τον μεγάλο μας και ανεξήγητο έρωτα. 
 

 Και ήσουνα πάντοτε αρχοντικός και φωτεινός. Και όπως της 
«Αρχοντιάς ο λύχνος, ο κρυσταλλένιος, φέρνει ατάραχη, περίσσια, λευκή 
φεγγοβολιά», έτσι κι εσύ, μας άφησες, θύμησες καλές, νοήματα της ζωής 
και στράτα φωτεινή γι’ αυτούς που έρχονται. Σήμερα όμως σ’ αυτό το 



ύψιστο σημείο, διάλεξες για να φύγεις, τόσο γρήγορα και τόσο παράξενα 
από τη ζωή μας. Μόλις την περασμένη Κυριακή, οι εναπομείναντες 
συμμαθητές σου, υμνολογούσαμε το θεό για τη ζωή και την ιστορία που 
μας χάρισε. Στο τρισάγιο και στο προσκλητήριο απόντων, μνημονεύσαμε 
19 ιπταμένους συμμαθητές σου και 5 μηχανικούς που έφυγαν από την 
ζωή. Συγχρόνως κάναμε και μία ευχή γρήγορα να ξεπεράσεις τη 
δοκιμασία που σε κρατούσε μακριά μας και την επόμενη φορά, όλοι μαζί 
να γιορτάζαμε και τα 60 χρόνια από την είσοδο μας στη Σ.Ι. 

    Όμως Αγαπητέ Συμμαθητή - Αεροπόρε Δημήτρη, Σήμερα τα 
δεσμά του χρόνου λύνονται κι εσύ περνάς στην άλλη όχθη, ξεγράφοντας 
το εφήμερο κομμάτι της ζωής σου. Σήμερα η «Μάνα γη» άνοιξε την 
αγκαλιά της για να σε δεχθεί στο αιώνιο ταξίδι. Σήμερα, συγγενείς και 
φίλοι, οι συνάδελφοι σου, οι συμμαθητές σου και οι συνοδοιπόροι σου, 
αυτή την «ισόβια στιγμή» κλείνουμε και σφραγίζουμε, όλα αυτά που μας 
ένωσαν: Θύμησες, Αρχές και Νοήματα που μας «πριτσίνωσε» η 
αεροπορική ιδέα και εκπαίδευση. 
 

  Όμως ξέρουμε καλά, αγαπητέ Δημήτρη, ότι δεν ανήκεις σ’ αυτή τη 
γη. Ξέρουμε πολύ καλά ότι: «ΟΙ Σταυραετοί γυρεύουν ελεύθερο αέρα, κι 
απέραντο ουρανό». Αυτόν ζούσες, αυτόν ανέπνεες και εκεί πηγαίνεις. 
 

      Όλοι εμείς τούτο το τελευταίο σου ζητάμε: 
 

                ‘’Στο ταξίδι που σε πάει ο μαύρος καβαλάρης 
                  Κοίταξε απ’ το χέρι του τίποτα να μη πάρεις. 
                  Κι’ αν διψάσεις, μην το πιείς.. Μην το πιείς κι’ ολότελα 
                  Κι’ αιώνια μας ξεχάσεις, Βάλε τα σημάδια σου τον δρόμο μην 
ξεχάσεις. 
                  Και τώρα που «Λευτεριά στους ανέμους ζητάς, έχεις πάψει να 
είσαι θνητός. Ανεβαίνεις ψηλά κι’ αγναντεύεις, δίχως σώμα, ένας χρυσός 
αετός». 
                           ΚΑΛΗ ΠΤΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΕ ΔΗΜΗΤΡΗ 
 

ΟΙ Συμμαθητές σου όλοι 
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