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Η ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΤΟΥ ΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 
1

ης
 ΤΑΞΑΣ 

 

Μέσα, του 1996. Kάτι καλό φαινόταν να ξηµέρωνε για την Αεροπορία Στρατού…….. 
 
Θυµάµαι τότε ήµουν Συνταγµατάρχης (ΕΜ), ∆ιοικητής της Σχολής Αεροπορίας Στρατού, στο 
Α/∆ Στεφανοβικείου και το καµάρι όλων µας τότε ήταν οι νέες εγκαταστάσεις, τα brand new 
Apaches Αlfa και το πέρα – δώθε προσωπικού και µέσων, γιατί ήδη ο τότε Αρχηγός Στρατού 
Στρατηγός Παραγιουδάκης Μανούσος (σηµερινός Επίτιµος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ), είχε πάρει τις 
αποφάσεις του και είχε δώσει τις κατευθύνσεις του για το τι ήθελε για µας…. 
 
Είχε ήδη προηγηθεί, το 1995, η παραλαβή των 20 ΕΕ/Π ΑΗ-64 Α και η δηµιουργία της νέας τότε 
Μονάδας, του 1ου ΤΕΕΠ, που από της συγκροτήσεώς του, ανήκε διοικητικά στη 1η Στρατιά, 
όπως είχε, λίγο αργότερα µέσα στο 1996, ψηφισθεί ο Νόµος 2439/96, µε βάση του οποίου, 
δηµιουργήθηκε το Όπλο της Αεροπορίας Στρατού, ως το έκτο Όπλο του Στρατού Ξηράς. 
 
Σκέψεις και απόψεις ακουγόταν από όλους µας, συσκέψεις ακόµη και τηλεφωνικές, 
πραγµατοποιούσε η ∆ΑΣ του ΓΕΣ, συχνά – πυκνά, µε τον τότε ∆ιευθυντή µας, τον Στρατηγό ε.α 
Κυριακάκη Γεώργιο, όλοι ζητούσαν να δουν και να συνεκπαιδευθούν µε το νέο µας απόκτηµα, 
τα Apache, άγχος και στρες για τις βολές και µέσα σε όλα αυτά, οι σκέψεις µας επικεντρωµένες 
στο πώς να οργανωθεί το ‘’σύστηµα’’ όσο γινόταν καλύτερα. 
 
Ήταν δύσκολο το ‘’στοίχηµα’’.  
Κάποιοι µας είχαν περιβάλει µε την εµπιστοσύνη τους, και µας δίνανε την ΕΥΚΑΙΡΙΑ ! ! ! 
∆εν µπορώ να µην τους µνηµονεύσω, έστω και ‘’ανώνυµα’’, γιατί χωρίς τη δική τους 
αποφασιστικότητα, ίσως να µην µπορούσε να γραφεί σήµερα αυτή η µικρή εξιστόρηση για το 
Έµβληµα της 1ης ΤΑΞΑΣ…. 
 
Όλο το 1997 θα έλεγα, αλλά οπωσδήποτε το δεύτερό του µισό, πέρασε µε γράψε - σβήσε για 
ότι µπορεί να φαντασθεί κανείς. Προτάσεις επί προτάσεων, για τη δοµή, την αποστολή, το πότε 
θα αναλάµβανε υπό την διοίκησή της τις άλλες ΜΑΣ (Μονάδες Αεροπορίας Στρατού) και που θα 
υπαγόταν αυτή, το θέµα των µετατάξεων και τα κριτήρια που έπρεπε να θεσπισθούν και τόσα 
άλλα….  
 
Για όσους δεν έζησαν την ‘’προ Όπλου’’ εποχή, πιθανώς, πολλά ή έστω ορισµένα από όσα 
γράφω, να φαίνονται δυσνόητα και ίσως πολλοί να µην τα έχουν φαντασθεί, αλλά εκείνη την 
εποχή βρεθήκαµε ξαφνικά, να πρέπει να λύσουµε τόσα πολλά θέµατα που, είτε είχαν 
προσπαθήσει να λύσουν και δεν το πέτυχαν οι ‘’πρόγονοί’’ µας, είτε ανακύπτανε στην πορεία, 
είτε ήταν παράπλευρα θέµατα που ανέκυπταν από την δηµιουργία του Όπλου. 
  
Πλησίαζε ο Ιούλιος του 1997, οι µεταθέσεις προ των πυλών και τα ονόµατα που ‘’παίζανε’’ για  
τη ∆ιοίκηση και το Επιτελείο της 1ης ΤΑΞΑΣ, λίγα ….. Να ένα από τα πολλά προβλήµατα που 
έλεγα παραπάνω. Ποιος εξ’ άλλου ήθελε να µετατεθεί στο Επιτελείο της Ταξιαρχίας, να µπει σε 
παραπάνω, από ότι είχε ‘’µπελάδες’’, ξεκινώντας τη δηµιουργία της, κυριολεκτικά από το 
ΜΗ∆ΕΝ ; 
Με τις µεταθέσεις του καλοκαιριού του 1997, το Επιτελείο της 1ης ΤΑΞΑΣ, επανδρώθηκε µε τους 
εξής : πρώτος ∆ιοικητής της Ταξιαρχίας, τοποθετήθηκε ο τότε Ταξίαρχος Σωτηρέλης 
Ευστράτιος, Υποδιοικητής- Επιτελάρχης εγώ (τότε Συνταγµατάρχης) και 3-4 άλλοι συνάδελφοι 
που επανδρώσανε τα βασικά επιτελικά γραφεία  
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Ηµεροµηνία εγγραφής όλων µας στη νέα Ταξιαρχία, η 1-1-1998. 
 
Η διαταγή συγκροτήσεως της Ταξιαρχίας καθόριζε ότι αυτή θα υπαγόταν από συγκροτήσεώς 
της, στο Β’ ΣΣ και θα αναλάµβανε υπό τη διοίκησή της όλες τις ΜΑΣ, τον Μάρτιο του 1998. 
 
Είναι γεγονός ότι πολλά έπρεπε να γίνουν µέχρι την ηµέρα εκείνη. Μεταξύ των πολλών ήταν και 
το θέµα µας….να προταθεί το ΕΜΒΛΗΜΑ και το ΛΑΒΑΡΟ της Ταξιαρχίας καθώς και το 
ΟΠΛΟΣΗΜΟ του νέου Όπλου. 
 
Σε ότι αφορά στο ΕΜΒΛΗΜΑ και το ΛΑΒΑΡΟ της Ταξιαρχίας, όλα έπρεπε να θυµίζουν αλλά και 
να γυρνούν γύρω από τις επιχειρησιακές δυνατότητες που είχαµε µέχρι τότε ως ΜΑΣ και θα 
συνεχίζαµε να έχουµε ως ανεξάρτητο Όπλο, αλλά επίσης να δίνεται έµφαση και στις 
επιχειρησιακές δυνατότητες που θα είχε η Ταξιαρχία, ως ο µοναδικός Αεροπορικός 
Σχηµατισµός µέσα στην οργανωτική δοµή του Στρατού Ξηράς.  
 
Σε ότι αφορά στο ΟΠΛΟΣΗΜΟ, το προτεινόµενο θα έπρεπε να συνοψίζει, την κύρια αποστολή 
του στελέχους µέσα από διαχρονικές αναγωγές στην ιστορική διαδροµή της Αεροπορίας 
Στρατού.   
 
 Σηκώσαµε λοιπόν τα µανίκια µας και πιάσαµε δουλειά ! ! ! 
 

ΤΟ ΕΜΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΑΘΗΚΕ 
 
Έπρεπε να είναι ένας Θυρεός, που θα είχε στο εσωτερικό του µια παράσταση και στη κορυφή 
του θα περιείχε ένα ρητό, ή γνωµικό, που θα ολοκλήρωνε τον όλο συµβολισµό του θυρεού. 
 
Εµείς  λοιπόν, µε βάση και τις νέες πλέον δυνατότητες που έδιναν τα επιθετικά Ε/Π, αλλά και τα 
µεταφορικά, είχαµε ολοκληρώσει µία σύνθεση που απεικόνιζε, τον χάρτη της Ελλάδος και 
πάνω σε αυτόν τον µυθικό ήρωα Βελλερεφόντη, ένοπλου µε ξίφος, πάνω στο φτερωτό 
άλογο Πήγασο. 
 
Έφερε δε την επιγραφή ‘’ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΜΑΧΟΥΝΤΕΣ’’ 
 
      

 
 
Η σύνθεση που προτείναµε συµβόλιζε : 
 
Σε ότι αφορά στο χάρτη της Ελλάδος : 
 

• Την ζώνη ευθύνης της Ταξιαρχίας, που περιλαµβάνει το σύνολο της Ελληνικής 
Επικράτειας. 

 

• Την δυνατότητα που δίνουν τα ελικόπτερα – µεταφορικά και επιθετικά -  για την 
διατήρηση της ακεραιότητας της Πατρίδας µας. 



 3 

 
Σε ότι αφορά στον Πήγασο και τον Βελλερεφόντη : 
 

• Όπως ο Πήγασος, το µυθικό φτερωτό άλογο, πετούσε πάνω από στεριά και θάλασσα, 
έτσι και η Ταξιαρχία, µε τα µέσα που διαθέτει, αποτελεί το καθοριστικό στοιχείο ελιγµού, 
που συµβάλλει στη δηµιουργία του µέγιστου βαθµού µαχητικής ισχύος. 

 

• Επίσης, όπως ο µυθικός ήρωας Βελλερεφόντης, µε την βοήθεια του Πήγασου, έγινε 
ακατανίκητος και θριάµβευσε σε όλες τις αναµετρήσεις που του ανατέθηκαν, έτσι και η 
Ταξιαρχία, µε τις δυνατότητες των µεταφορικών και επιθετικών ελικοπτέρων της, δίνει 
στις επίγειες ∆ιοικήσεις, τα µέσα για να προσανατολίσουν κατάλληλα και έγκαιρα τις 
δυνάµεις τους, επί ευρέως µετώπου. 

 
Σε ότι αφορά την επιγραφή : 

 

• Η επιγραφή  ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΜΑΧΟΥΝΤΕΣ, προέρχεται από το επίγραµµα του 
Σιµωνίδη, στον Τύµβο των Μαραθωνοµάχων, « Ελλήνων προµαχούντες, Αθηναίοι 
χρυσοφόρων Μήδων εστόρεσαν δύναµιν » (Οι Αθηναίοι επικεφαλής των Ελλήνων, 
συνέτριψαν τους χρυσοστολισµένους Πέρσες). 

 

• ∆ηλώνει την αποφασιστικότητα του προσωπικού της Ταξιαρχίας να συντρίψει τον 
οποιοδήποτε επιβουλέα της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδος. 

 

ΤΟ ΛΑΒΑΡΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΑΘΗΚΕ 

 
Το λάβαρο είναι µία σύνθεση τριών οριζόντιων λωρίδων υφάσµατος, εκ των οποίων η άνω και η 
κάτω είναι του ιδίου χρώµατος, που διαχωρίζονται µεταξύ τους µε δύο λεπτές λωρίδες του ιδίου 
χρώµατος. Στο κέντρου δε του Λαβάρου τοποθετείται το Έµβληµα του Σχηµατισµού. 
  
Οι συνθέσεις που προτείναµε είναι οι παρακάτω : 
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ΤΟ ΟΠΛΟΣΗΜΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΑΘΗΚΕ 
 
Όπως είπαµε και παραπάνω το οπλόσηµο έπρεπε να συνοψίζει, την κύρια αποστολή του 
στελέχους της Αεροπορίας Στρατού, µέσα από διαχρονικές αναγωγές στην ιστορική διαδροµή 
της Αεροπορίας Στρατού.  
  
 
Η σύνθεση που προτείναµε ως οπλόσηµο του Όπλου της Α.Σ ήταν η παρακάτω : 
 

 
 

Η πρότασή µας, πιστεύω, συνδύαζε το σήµερα, που το αντιπροσώπευε ένας αετός µε 
αναπτυγµένες τις πτέρυγές του, και οµοίαζε µε τα ισχύοντα διακριτικά ιπταµένου της ΑΣ, 
µε το παρελθόν, την έλικα ενός αεροσκάφους  L-21B, από όπου ‘’γεννηθήκαµε’’ ως 
οντότητα. 
Τα χρώµατα του οπλοσήµου, το κίτρινο του αετού και το ασηµένιο της έλικας, 
φαντάζοµαι ότι θα έκαναν ένα πολύ ωραίο και εντυπωσιακό συνδυασµό. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

Είναι λίγο πολύ γνωστό ότι κάθε καινούργιο, όπως ήταν η δηµιουργία του Όπλου και της 1ης 
ΤΑΞΑΣ, φέρνει µαζί του το ‘’νέο’’, το ‘’µετά από το χθες’’, την ελπίδα θα έλεγα για κάτι 
καλύτερο, ή τέλος πάντων το διαφορετικό. Γίναµε ανεξάρτητο όπλο, κάναµε µετατάξεις – στο 
νέο Όπλο - από τα Όπλα και Σώµατα που µέχρι εκείνη την εποχή ανήκαµε, στην ουσία, 
ορισµένοι από µας, ξεκινήσαµε µια νέα καριέρα που έπρεπε και να την υποστηρίξουµε, αλλά και 
να επιβεβαιώσουµε την επιλογή µας αυτή, πρώτα στους εαυτούς µας αλλά ταυτόχρονα, στον 
κόσµο που κληθήκαµε να διοικήσουµε από τις νέες µας θέσεις, αλλά και στους ‘’άλλους’’, 
αυτούς που µας κοιτούσαν, άλλοι µε δέος, άλλη µε ‘’ζήλια’’ και άλλοι ….κάπως.  
Τουλάχιστον έτσι το καταλαβαίναµε το θέµα και την αποστολή µας, ορισµένοι άλλοι και εγώ….. 
 
Έπρεπε, σε αυτό το ξεκίνηµα, να µη ξεχάσουµε τα παλιά, το παρελθόν (όσο και αν αυτό µας 
πλήγωνε - γιατί δεν ήταν όλα ρόδινα την εποχή των ΛΑΣ…).  
Αυτά τα δύο στοιχεία, το νέο και το παλιό, ήταν που κυριάρχησαν στις σκέψεις της 
‘’σχεδιαστικής οµάδας’’ του ΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ και του ΟΠΛΟΣΗΜΟΥ.  
   
Κρατήσαµε το χάρτη της Ελλάδος, από το ανεπίσηµο τότε, έµβληµα του 2ου  ΤΕΑΣ, πήραµε τον 
Πήγασο, που υπήρχε στο τότε και σηµερινό επίσηµο έµβληµα της Σχολής Αεροπορίας Στρατού, 
απλά τον κάναµε πιο επιθετικό και µε τον ένοπλο Βελλερεφόντη, για να δείξουµε το καινούριο, 
τα επιθετικά ελικόπτερα και τους βάλαµε να έχουν ανατολικό προσανατολισµό, µε γνώµονα ότι 
εκεί (ακόµη και σήµερα) εστιάζεται η απειλή.  
Η επιλογή των χρωµάτων τώρα έχει τη δική της σηµασία. Το royal blue που χρησιµοποιήθηκε, 
σε συνδυασµό και µε το κίτρινο, µας έδινε λίγο από την αίγλη των Βυζαντινών εµβληµάτων.  
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Για τη σύνθεση του οπλόσηµου, πέραν της προσπάθειά µας να συνδυάσουµε το παλιό µε το 
καινούριο, όπως προείπα, δεν είχαµε κάτι άλλο στο µυαλό µας. Οφείλω όµως να οµολογήσω ότι 
ήµασταν ή ήµουν, κατά κάποιο τρόπο, επηρεασµένος από το αντίστοιχο αµερικανικό 
οπλόσηµο. 
 
Αυτά είχα να καταθέσω, για την ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ της 1ης ΤΑΞΑΣ και του 
ΟΠΛΟΣΗΜΟΥ του νέου (τότε) Όπλου της Αεροπορίας Στρατού. 
 
Το ότι δεν έγιναν πλήρως αποδεκτές οι προτάσεις µας, δεν αλλάζει τίποτε απολύτως, µια που 
όλοι µας έχουµε µάθει να εκτελούµε και να στηρίζουµε τις διαταγές των προϊσταµένων µας, που 
εν προκειµένω ήταν η θέσπιση ως ισχυόντων, άλλων εµβληµάτων και οπλοσήµων.   
 
Τα όσα παράθεσα, αποτελούν ένα µικρό δείγµα, του πως σκεπτόµασταν τότε και µια 
προσπάθεια – σήµερα - να  µεταφερθούν, ως ιστορία, στους επερχόµενους. 
Ιδιαίτερα µέσα από την ιστοσελίδα (ευτυχώς που υπάρχει και αυτή) των Army Aviator, ∆ηµήτρη 
Σαµπάνη και συνεργατών τους.  
Λέω δε, ιδιαίτερα µέσω της ιστοσελίδας τους, διότι µου ζητήθηκε από το κ Σαµπάνη, πρόσφατα, 
όταν συναντηθήκαµε στον Βόλο, να πω κάτι από όλα, που πιθανά να είχα να πω, για την 
Αεροπορία Στρατού.  
 
Πιστεύω δε ότι - εφόσον ανέλαβαν να καταγράψουν ό,τι θα µπορέσουν να καταγράψουν από τη 
Ιστορία της Αεροπορίας Στρατού – η προσπάθειά τους είναι, όχι µόνο αξιέπαινη, αλλά είναι και 
θαυµαστή, µια που τελικά …µας πρόλαβαν, άτοµα που δεν έχουν άµεση σχέση µε τον χώρο, 
εκτός από µια συγγένεια µε συναδέλφους ε.α και µια µεγάλη αγάπη για την Αεροπορία Στρατού, 
που µάλλον θα έπρεπε να διακρίνει εµάς …. 
 
 
∆ράµα 18 Φεβρουαρίου 2008 
 

Καββαλάκης Μ. Εµµανουήλ 
                                                                                                           Αντιστράτηγος (ΑΣ) ε.α    

Επίτιµος ∆ιευθυντής ∆ΑΣ/ΓΕΣ 
 
 
 
   
 

 

 


