Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα
Νικολάου Νόκα, Αντιπτεράρχου ε.α.
Στις 19 Αυγούστου 2022 και σε ηλικία 85 ετών, έφυγε από τη ζωή ο
Επίτιμος Πρόεδρος της Αεροπορικής Ακαδημίας (Α.ΑΚ.Ε.),
Αντιπτέραρχος ε.α. Νικόλαος Νόκας.
Ο Νικόλαος Νόκας ήταν Αντιπτέραρχος εν αποστρατεία της
Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας. Γεννήθηκε στα Λεύκτρα το 1937.
Εισήλθε στη Σχολή Ικάρων το 1958 (32η Σειρά Ιπταμένων) και
αποφοίτησε το 1961, με το βαθμό του Ανθυποσμηναγού Ιπταμένου.
Μετά από 30 και πλέον χρόνια υπηρεσίας στην Πολεμική Αεροπορία
αποστρατεύθηκε το 1988 «ως ευδοκίμως εξαντλήσας την Ιεραρχία»
με το βαθμό του Αντιπτεράρχου.
Κατά την θητεία του στην Πολεμική Αεροπορία, πέταξε με μαχητικά
αεροσκάφη F-104G/Αστρομαχητές, για 9 χρόνια, διατελώντας και ως
εκπαιδευτής αέρος TF-104G.
Υπηρέτησε σε θέσεις Υψηλής Ευθύνης: Διοικητής Πολεμικής
Μοίρας, Υποδιοικητής Πτέρυγας Μάχης, Διευθυντής Β’ Κλάδου ΓΕΑ,
Αντιπρόσωπος της Ελλάδος στην Πυρηνική Επιτροπή ΝΑΤΟ(Βρυξέλλες) και Ανώτατος Έλληνας
Αξιωματικός της ΠA στο Στρατηγείο ΝΑΤΟ/Νοτίου Ευρώπης(Νάπολη).
Απoφοίτησε από σχολεία εσωτερικού και εξωτερικού(Αγγλία, ΗΠΑ, Γερμανία). Δίδαξε στη Σχολή
Πολέμου Αεροπορίας και στη Σχολή Πληροφοριών. Έχει γράψει 2 βιβλία υπηρεσιακού περιεχομένου
και έχει τιμηθεί αντίστοιχα δύο φορές με Εύφημο Μνεία.
Μετά την αποστρατεία του, διετέλεσε Δήμαρχος Λεύκτρων Βοιωτίας(1990-1994), Ειδικός Σύμβουλος
στο Υπουργείο Γεωργίας και Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών.
Εν ενεργεία ακόμη αξιωματικός το 1987, υπήρξε ο πρώτος Εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας
και μέλος της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος (Α.ΑΚ.Ε.). Αργότερα το 1991, ως απόστρατος πλέον,
εκλέγεται Σύμβουλος του Δ.Σ. της. Το 1993 εκλέγεται για πρώτη φορά Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και 8
χρόνια μετά, τον Σεπτέμβριο 2001 αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Προέδρου αντικαθιστώντας τον
πρώτο Πρόεδρο και ιδρυτή της Αεροπορικής Ακαδημίας, Βασίλειο Κοντογεώργο.
Η πορεία της Α.ΑΚ.Ε. κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Προέδρου υπήρξε δημιουργική. Οι
δραστηριότητές της πολλές. Διοργάνωση ειδικών συνεδρίων και ημερίδων επί αεροπορικών και
εθνικών θεμάτων, ποιητικών διαγωνισμών αεροπορικού και ευρύτερα ανθρωπιστικού περιεχομένου,
ανάπτυξη ομιλιών από διακεκριμένους επιστήμονες, απονομές τιμητικών βραβείων, κυκλοφορία της
τριμηνιαία έκδοση της Εφημερίδας ‘’Αεροπορική Ιδέα’’ με περιεχόμενο επιστημονικό, αεροπορικό,
αεροδιαστημικό και συμβουλευτικό ρόλο προς το ΓΕΑ και κρατικούς φορείς επί αεροπορικών και
λοιπών θεμάτων εθνικού ενδιαφέροντος, δημιουργία της ιστοσελίδας και του Ύμνου της Αεροπορικής
Ακαδημίας στην Αεροπορική Ιδέα.
Ο Νικόλαος Νόκας, υπήρξε πολυγραφότατος, συχνός αρθρογράφος στην εφημερίδα της Α.ΑΚ.Ε.
Αεροπορική Ιδέα και σε άλλα περιοδικά. Ως αεροπόρος, λογοτέχνης, ποιητής και ερευνητής, έχει
εκδώσει 5 βιβλία, δοκίμια ιστορικού και ανθρωπιστικού περιεχομένου και ποιητικά έργα εξαιρετικής
ευαισθησίας. Εντυπωσίαζε η ευγένειά του, η καλοσύνη και η λεπτότητα των καλών τρόπων του.
Τον Οκτώβριο 2019, αποχωρεί με αίτησή του, μετά από 18 χρόνια προσφοράς, από τη θέση του
Προέδρου του Δ.Σ. της Α.ΑΚ.Ε. Κατόπιν αυτού το Δ.Σ. με ομόφωνη απόφασή του ανακήρυξε τον
Νικόλαο Νόκα Επίτιμο Πρόεδρό της, αναγνωρίζοντας το πολύτιμο και επί σειρά ετών έργο του προς
διάδοση της Αεροπορικής Ιδέας.
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