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 Σήμερα αποχαιρετούμε ένα θρύλο της Αεροπορίας και της ζωής. 

 Η 102 χρόνων ιστορία του Πτεράρχου μας Κωνσταντίνου 
Χατζηλάκου, είναι κυριολεκτικά ένα μυθιστόρημα. 

 Ένα μυθιστόρημα, όπου ο συγγραφέας ήταν υπερβολικά 
απλοχέρης προς τον πρωταγωνιστή. 

 Του έδωσε ευφυΐα, δόξα και μακροζωία. Του έδωσε αγάπη, 
εκτίμηση και σεβασμό από ΟΛΟΥΣ, με την αγάπη από την οικογένειά 
του, πραγματικά να ξεχειλίζει. 

 Γεννιέται στη Λάρισα, έχοντας και μανιάτικη καταγωγή. 

 Κατατάσσεται στην Σχολή Ικάρων, λίγες μέρες πριν αρχίσει ο 
πόλεμος. 

 Ολοκληρώνει την εκπαίδευσή του ως πιλότος, κάνοντας 
κυριολεκτικά τον γύρο της Αφρικής. 

 Γίνεται ετοιμοπόλεμος, πετάει 100-άδες πραγματικές πολεμικές 
αποστολές και επιβιώνει. 

 Τοποθετείται σε πολλές θέσεις υψηλής ευθύνης. 

 Φεύγει από την Αεροπορία άκαιρα, γιατί θέλει να μείνει με ψηλά το 
κεφάλι, δεν ήθελε να συνεργαστεί ... 

 Εργάζεται με απόλυτη επιτυχία εκτός Αεροπορίας. 

 Γίνεται εφευρέτης… 

 Εμείς ΟΛΟΙ, οι απόφοιτοι της Σχολής Ικάρων, είμαστε τυχεροί και 
περήφανοι, που είχαμε ένα τέτοιο ενεργό μέλλος στον Σύνδεσμό μας. 

 Προσωπικά ως άτομο, είμαι ευλογημένος, γιατί γνώρισα τον 
Πτέραρχο, πριν λίγα χρόνια, στο σπίτι του. 



 Άκουσα, από τον ίδιο, λόγια ιστορικής και διδακτικής αξίας για την 
Αεροπορία μας. 

 Μου παρουσίασε με υπερηφάνεια και επιστημονική πληρότητα την 
εφεύρεσή του. 

 Είχα την τιμή να είμαι δίπλα του μαζί με τον γιό του τον Θανάση, 
όταν τον δέχτηκε “ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ” ο ΠτΔ στο Προεδρικό Μέγαρο. 

 Δάκρυσα μαζί με εκατοντάδες άλλους ανθρώπους, όταν πριν λίγο 
καιρό “χάιδεψε” και έπιασε κουβέντα με το spitfire, το αεροπλάνο του. 

 Πτέραρχέ μας Κωνσταντίνε Χατζηλάκο ... 

 Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Ικάρων δεν αισθάνεται ότι 
φεύγεις, γνωρίζουμε καλά ότι οι ΗΡΩΕΣ δεν φεύγουν. 

 Μένουν μαζί μας για να μας δείχνουν τον δρόμο. 

 Είμαστε σίγουροι ότι έτσι αισθάνεται και η εξαιρετική οικογένειά 
σου ... και ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Ικάρων βροντοφωνάζει... 

ΑΘΑΝΑΤΟΣ!!! 
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