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ΔΠΙΣΙΜΟ ΠΡΟΔΓΡΟ Α.ΑΚ.Δ 

 
1/1/1916 Δγελήζε εηο Άγην Βιάζην Αγξηλίνπ, ην 6 παηδί 9κεινύο 

νηθνγελείαο δεκνζίνπ ππαιιήινπ. 

1935 Σειείσζε ην ηόηε Γπκλάζην εηο ηελ Αζήλα (αξηζηεύζαο). 

Δηζήρζε ζηε ρνιή Ηθάξσλ-Ηπηακέλσλ Αμησκαηηθώλ.                   

3/8/1938 Ολνκάζζεθε  Αλζππνζκελαγόο (ΗΓΤ) (Ηπηάκελνο Γεληθώλ 

Τπεξεζηώλ) .  

1940 Αεξνπνξηθή Βάζε έδεο 22 Μνίξα Γηώμεσο Ρ.Ε.L. Πξνάγεηαη 

εηο ηνλ βαζκό ηνπ Τπνζκελαγνύ (Η).                            

6/4/1941 Κήξπμεο πνιέκνπ Γεξκαλίαο (Υίηιεξ) θαηά ηεο Διιάδνο. Σελ 

πξώηε εκέξα, πξώηε πηήζεο θαηέξξηςε πιεζίνλ ηνπ Κηιθίο ην πξώην 

Γεξκαληθό Αεξνπιάλν αλαγλσξίζεσο, δηεπθνιύλαο νύησ ηα Διιεληθά 

ηξαηεύκαηα λα ζπκπηπρζνύλ. Γηα ηελ πξάμε ηνπ ηαύηε ηηκήζεθε  κε ην 

Αξηζηείν Αλδξείαο. 

15/4/1941 . Άλσζελ βνεζεηηθνύ Αεξνδξνκίνπ Σξηθάισλ, ε κεγαιύηεξε 

Αεξνκαρία ησλ ηειεπηαίσλ Διιεληθώλ Αεξνζθαθώλ κε ππέξ 5πιάζηα 

Γεξκαληθά (2πιαζίαο ηαρύηεηαο, 20 ηνύθαο θαη 30 Γηώμεσο ΜΔΔΜΗΘ).  

Αλ θαη ηξαπκαηηζζείο δελ εγθαηέιεηςε ην Αεξνπιάλν, ην νπνίν θαη 

πξνζγείσζε ζην βνκβαξδηδόκελν αεξνδξνκην. Παξειήθζε θαη κεηεθέξζε 

έμσζελ απηνύ, ηνπ απελεκήζεη δε ην αλώηαηνλ πνιεκηθό παξάζεκν ΣΑΤΡΟ 

ΗΠΣΑΜΔΝΟΤ . 

Μεηά ηηο δηαδνρηθέο λνζειείεο ηνπ κεηέβε εηο ην βνπλό θαη ηελ 

13/9/1943 δηέθπγε ε(ο ηελ Μέζε Αλαηνιή κε Αγγιηθό Αεξνπιάλν πνπ 

πξνζγεηώζεθε  λύρηα θαη  ηνλ παξέιαβε από Οξνπέδην άλσζελ Καξδίηζαο 

(Νεξάηδα) . 

1943 Πξνάγεηαη εηο κελαγό θαη αλαιακβάλεη ηελ Γηνίθεζε ηεο 

Λεξνπνξηθήο Μνλάδνο Γάδεο (Παιαηζηίλε), 

1944 Τπνδηνηθεηήο εηο ηελ 13ελ Μνίξα Βνκβαξδηζκνύ. Γηνηθεηήο εηο ηελ 

Αεξνπνξηθή Μνλάδα Καίξνπ (Δ.Μ.Α.) Ηζηνξηθή Ζκεξεζία Γηαηαγή λα κε 

επηηξαπεί εηζρώξεζε αλάκεζα ησλ δηαιπηηθώλ ζηνηρείσλ θ.ι.π.                                                    

7/1/1945 Πξνάγεηαη εηο ηνλ βαζκό ηνπ Δπηζκελαγνύ (Η) θαη Ηδξύεη 

ηελ Πξώηε Μεηαπνιεκηθή Αεξνπνξηθή Μνλάδα (Α.Μ.Α.) εηο ην θηίξην 

Κξαηίλνπ 5, (Πιαηεία Κνληδηά) ζπγθέληξσζε όισλ ησλ ελ Διιάδη 

παξακεηλάλησλ, νκηιία, ζπκβνπιέο όπσο ελσκέλνη επνπιώζνπλ ηηο πιεγέο 

ηεο Διιάδνο...).                                                  

1949 Γηνηθεηήο ηεο Λεξνπνξηθήο Βάζεσο Αξάμνπ (Λ.Β.Α. ) Πξνάγεηαη 

εηο Λληηζκήλαξρν (Η)- Πηήζεηο... Μεηά 3εηία πξνάγεηαη εηο 

κήλαξρν(Η),                                                      

1952 Γώξηζε είθνζη δύν (22) ζηξέκ. δαζ. εθηάζεσο πξνο ηελ Υξηζηηαληθή 

Έλσζε Λγξηλίνπ όπνπ έθηνηε είλαη νη Θεξηλέο θαηαζθελώζεηο  (Κηίζκαηα, 

Ηεξόο Ναόο θ.ι.π.) θαη πεξίπνπ 300 άηνκα Δηεζίσο απνιακβάλνπλ ηα 

αγαζά ηεο θύζεσο κε ηελ ηαπηόρξνλε κειέηε θαη απόθηεζε  εθνδίσλ θαινύ 

ραξαθηήξνο κε Διιελνρξηζηηαληθέο Αξρέο   (12.000 άηνκα θαη πιένλ 

θνίηεζαλ έσο ην  1995). Μεηά ηε Απνζηξαηεία ηνπ ην 1955 ηε αηηήζεη  

ηνπ εγέλεην ην Μέινο εηο δηάθνξα σκαηεία όπσο Φηινινγηθόο  ύιινγν 

Παξλαζζόο, Βαζ. Αεξνιέζρε  Διιάδνο Ίδξπζε  πιιόγνπ Γνλέσλ θαη 

Κεδεκόλσλ θαη  εηο  Γεκνηηθά θαη  Γπκλάζηα (όπνπ θνηηνύζαλ παηδία 

ηνπ)θαη γεληθόηεξα εηο  όιε ηελ Διιάδα όπνπ ίδξπζε ηελ κεγάιε Λλσηάηε 

πλνκνζπνλδία  πιιόγσλ Γνλέσλ Μαζεηώλ Διιάδνο (Α..Γ.Μ.Δ.)                                                         

πλερίδεη κε πίζηε ζην ζεό ην θαζήθνλ ηνπ πξνο θαο  Οξθαλόο  

νηθνγέλεηαο θαη ζπγρξόλσο δηαζέηεη όινλ ηνλ ππόινηπν ρξόλν δηα ηελ 

απξηαλή Διιάδα ,Λλσηάηε Λεξαζιεηηθή  Λξρή (Δζληθή Λεξνιέζρε Διιάδνο 

Δ.ΑΛ.Δ.) θαη ηελ ππ’ απηνύ Ηδξπζείζα ην 1986 Αεξνπνξηθή Αθαδεκία 

Διιάδνο  (Α.ΑΚΔ.Δ) 

2001  Παξαηηήζεθε  από Πξόεδξνο  θαη ηνπ  απνλεκήζεθε ν ηίηινο ηνπ 

ΔΠΙΣΙΜΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ……….  


