
 

Ο επικήδειος για τον εκλιπόντα, από το συνάδελφο Τάσο ΜΠΑΣΑΡΑ,  

εκ μέρους του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

Σεβαστέ Διδάκτορα Σμήναρχε Συνάδελφε Αργύρη Πανάρα, 

 

Ο μεγάλος ΣΑΣΙ, διακεκριμένο μέλος του οποίου ήσουν, με ανείπωτη ωδίνη σε 

αποχαιρετά και σε τιμά. Ο πρόεδρος, Πτχος Ευάγγελος Γεωργούσης, μου 

ανέθεσε – και, εξαιρετικά μεγάλη η τιμή – να απευθύνω τον ύστατο χαιρετισμό, 

λέγοντας “Τάσο, είναι πολύ-πολύ μεγάλη προσωπικότητα ο Αργύρης, εσύ ήσουν 

πρωτοετής του στη ΣΙ, άφησε την καρδιά σου να μιλήσει!” 

 

Σεβαστή Αθηνά και αγαπητά παιδιά Βάσω και Γιώργο: 

Αν ύστερα από χρόνια, συναντούσα τον Αργύρη στην ουράνια πτήση του, και τον 

ρωτούσα…Αργύρη, τώρα, που είμαστε τελείως ελεύθεροι, “Πώς θα έκρινες την 

Παράσταση της Ζωής σου εκεί στον κάτω κόσμο τη Γή?” 

Είμαι βέβαιος ότι θα έλεγε ‘Εξαιρετική!!!, Γιατί?.......  

Γιατί, έζησα & έκανα πολλά & όμορφα, & αξιοζήλευτα, & χρήσιμα… 

Γεννήθηκα σε μια μικρή πολιτεία, τη Λαμία, αγαπήθηκα, στηρίχθηκα, ανατράφηκα 

σε μια όμορφη ελληνική οικογένεια, παρά τις κακουχίες και τη φτώχεια της 

δεκαετίας του 40! 

Στα 12, μετανάστευσα στην Αθήνα, όνειρο κάθε μικρού επαρχιωτόπουλου! 

Αγάπησα και έζησα τον προσκοπισμό, την περιήγηση στη Φύση, την Μουσική 

τόσο την παραδοσιακή μας, όσο & τη διαχρονική κλασική. 

Από τα γυμνασιακά μου χρόνια δεν χόρταινα διάβασμα, μελέτη, ανάλυση, που 

μου άνοιξαν την πόρτα της Μεγάλης Σχολής  Αεροπορίας, όνειρο κάθε μαθητή 

που ανταγωνιζότανε αδιάκοπα τον εαυτό του. 

Πήρα στη ΣΙ μια μεγάλη παιδεία, αγωγή, εκπαίδευση, γαλουχήθηκα, 

ανδρώθηκα έγινα αρχηγός & κέρδισα από τα μαθητευόμενα-πρωτοετάκια μου 

την μεγάλη φιλία, εκτίμηση και αναγνώριση: Θυμάμαι σαν τώρα τον Οκτώβρη 

του 1963, να με συμβουλεύεις και παροτρύνεις ….Αρχιψαράκι Μην 

Απογοητεύεσαι, δεν θα μετανιώσεις ποτέ σου για την επιλογή σου να 

ενταχθείς στην Πολεμική Αεροπορία! 



Αξιωματικός Γραμμής, Αρχιμηχανικός απόλαυσα και ρούφηξα την κηροζίνη 

των αφών. Μηχανικός μελετητής, αναλυτής, ερευνητής δεν χόρτασα ποτέ την 

έρευνα & δημιουργία στο Κέντρο Ερευνών Τεχνολογίας της Αεροπορίας. Όνειρο  

κάθε αξιωματικού μηχανικού - και όχι μόνο- της Αεροπορίας. Δεν τερμάτισα ποτέ 

την δια βίου εκπαίδευση, μάθηση, πνευματική προσφορά. Πέρα από τη ΣΜΑ και 

τα αναρίθμητα σχολεία της Αεροπορίας, ένοιωσα την ευφορία της 

αποφοίτησης από το ΕΜΠ, της ανακήρυξης Διδάκτορα Φιλοσοφίας, 

Καθηγητή…Αγαπήθηκα από τους αεροπόρους, ανεξάρτητα ειδικότητας, και 

ιδιαίτερα στους μαχίμους γιατί ήμουν πάντα στο αεροπορικό τρίγωνο 

(Αεροπλάνο, Πιλότος, Μηχανικός). Μεγάλος δάσκαλος για μας τους νεότερους 

μηχανικούς. 

 

Αγάπησα, έζησα, ολοκληρώθηκα με μια μεγάλη κυρία, την Αθηνά, καθηγήτρια 

της Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο, αλλά προπάντων γυναίκα μου, μητέρα των 

παιδιών μου, σύντροφο. Εγέννησα δυό παιδιά, τα αγάπησα, τα ανάθρεψα, τα 

στήριξα, τα χάρηκα τα δρομολόγησα με όλα τα εφόδια στην τότε δύσκολη 

κοινωνία. 

Διάβασα, μελέτησα, ανάλυσα, παρουσίασα, έγραψα/δεν αντέγραψα, 

αναρίθμητα επιστημονικά, αεροναυτικά: βιβλία, άρθρα, μελέτες, αναλύσεις. 

Παρουσίασα, χειροκροτήθηκα, επαινέθηκα σε αναρίθμητα διεθνή συνέδρια (δεν 

πρόλαβα μόνο το Αεροπορικό Συνέδριο του ΣΑΣΙ, τότε στο τέλος 2019) … 

Δίδαξα και καταξιώθηκα, ως Visiting Professor, σε μεγάλα Πανεπιστήμια και 

Κέντρα: NASA Ames Research Center, Cranfield University, German 

Aerospace Center, Σχολή Ικάρων …  

Αυτά θα μου έλεγε, ο Αργύρης, Αθηνά, και λόγω ταπεινότητας και σεμνότητας 

λίγα θα έλεγε… 

 

Χάσαμε έναν ανεκτίμητο συνάδελφο που λάμπρυνε με την παρουσία Του την 

οικογένεια Της Αεροπορίας μας. Είχε τα πέντε Α, βαθειά ριζωμένα μέσα του: 

Άνθρωπος, Αξιωματικός, Ακαδημαϊκός, Άνδρας & Αεροπόρος… Ο Αργύρης 

Πανάρας, θα μας λείψει!!! 

 

Ωστόσο, Αθηνά, οι Αεροπόροι δεν Πεθαίνουν, Απλά Πετούν και με τα χρόνια 

Αχνοσβύνουν αμυδρά σαν τα αστεράκια στον ουρανό! 

 

Καλή Υποστήριξη της Αέναης Πτήσης όλων των Αγαπημένων μας στην 

Αιωνιότητα, Αρχιμηχανικέ της ΣΜΑ!!! Αργύρη Πανάρα 

 

 



ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΛΕΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΓΥΡΗ ΠΑΝΑΡΑ. 

Για χάρη σου μαζευτήκαμε σήμερα, από κάθε γωνιά της Ελλάδας, συνάδελφοι, 

συμμαθητές, φίλοι για να σε συνοδεύσουμε στην τελευταία, την αιώνια πτήση σου. 

Ήταν όλοι εκεί, κι εμείς που σε γνωρίζαμε καλά κι εκείνοι που, γοητευμένοι από τη 

φήμη σου, συνωστίσθηκαν στη μικρή εκκλησία του λόφου του Ζωγράφου, όπου είχες 

στήσει τον διάδρομο απογείωσής σου. 

Ήταν εκεί τα όνειρά μας, καρδιές εφηβικές κρυμμένες πίσω από γερασμένες μορφές. 

Οι μύστες βλέπαμε μόνο τις καρδιές … 

Αργύρη ακόμη και με την αναχώρησή σου κατάφερες πάλι να μας ενώσεις γύρω από 

το ιδανικό που μας κράτησε όρθιους στα δύσκολα χρόνια. Γιατί η Αεροπορική Ιδέα 

είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα Ιδέα! 

Ήταν όλοι εκεί, γύρω από σένα, δίπλα σ’ εσένα, ένα μ’ εσένα.   

Απόμαχοι μα όχι παραιτημένοι, ηλικιωμένοι μα ζωηροί, τα μάτια να πετούν ακόμη 

σπίθες κι ας πονάν τα γόνατα κι ας κόβεται η αναπνοή στην ανηφόρα. Το κρύο στο 

λόφο τσουχτερό κι όλοι σφιγμένοι μέσα στα πανωφόρια μας, τυλιγμένοι μέχρι το 

λαιμό, επιμένουμε να σε συνοδεύσουμε μέχρι την άκρη του διαδρόμου. Εκεί ο 

τελευταίος έλεγχος, ένα χρυσάνθεμο στο ξύλινο αεροσκάφος, και… 

ΚΑΛΗ ΠΤΗΣΗ Αργύρη! 

Γιώργος Κωφίδης 

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 


