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«[...] Έχοντας θητεύσει κοντά στον Πρόεδρο Κωστή Στεφανόπουλο επί πέντε έτη, αισθάνθηκα την
ανάγκη, προσφέροντας δείγματα από τον ίδιο του τον λόγο, τον άμεσο, τον μεστό, τον επίκαιρο,
να συνεισφέρω με τον δικό μου τρόπο ώστε να διατηρηθεί ζωντανή η μνήμη του για την συμβολή
του κατά την δεκαετία της Προεδρίας του στην εδραίωση του πολιτεύματος της χώρας, για την
συνολική προσφορά του στην Ελλάδα, στον υγιή πολιτικό βίο. Έτσι ώστε να τον θυμόμαστε ως τον
Πρόεδρο που επεδίωξε, με την εντιμότητά του, με τον λόγο του και το παράδειγμά του όχι μόνον
να εμφυσήσει νέα πνοή και κύρος στον θεσμό της Προεδρίας της Δημοκρατίας, αλλά και να
επηρεάσει ευρύτερα τα ήθη του πολιτικού στερεώματος.
[...] Στο τέλος της θητείας του ο Πρόεδρος, σε μία εκ βαθέων εξωτερίκευση, απεδέχθη ότι «υπήρξε
ευτυχής διότι συμμετέσχε στην λειτουργία ενός πολιτεύματος, το οποίο ήταν το καλύτερο από
συστάσεως του Ελληνικού κράτους». Διότι, όντως, η δεκαετία της προεδρίας του χαρακτηρίστηκε
από αξιοσημείωτη ομαλότητα στον κοινωνικό και πολιτικό βίο, στην οποία είχε συμβάλει
αποφασιστικά ο ίδιος, με την παρουσία του στο ύψιστο πολιτειακό αξίωμα».
ΚΩΣΤΗΣ Ι. ΑΙΛΙΑΝΟΣ

Ο Κωστής Ι. Αιλιανός, πρέσβυς ε.τ., γεννήθηκε στην Αθήνα το 1943. Σπούδασε νομικά στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών, του οποίου είναι διδάκτωρ στην Διπλωματική Ιστορία. Ακολούθησε
διπλωματική σταδιοδρομία από το 1966 όταν ονομάσθηκε Ακόλουθος Πρεσβείας. Υπηρέτησε στην
Βιέννη, στο Παρίσι και στο Κάιρο και ως πρέσβυς στην Βαρσοβία (1987-1990), στο Νέο Δελχί
(1993-1997) και στην Βόννη (1997-1999). Στην Κεντρική Υπηρεσία διετέλεσε υποδιευθυντής Μέσης
Ανατολής (1981-1987), Διευθυντής του διπλωματικού γραφείου του Αναπληρωτού Υπουργού
Εξωτερικών (1990-1991) και Διευθυντής Ανατολικής Ευρώπης και Βαλκανίων (1991-1993). Τον
Ιανουάριο 1998 προήχθη στον βαθμό του Πρέσβεως. Χρημάτισε υπηρεσιακός Γενικός Γραμματεύς
του Υπουργείου Εξωτερικών (1999-2000), Γενικός Γραμματεύς της Προεδρίας της Δημοκρατίας
(2000-2005) κατά την δεύτερη θητεία του Προέδρου Κωστή Στεφανόπουλου, αργότερα δε Γενικός
Γραμματεύς του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως. Έχει τιμηθεί με τον Μεγαλόσταυρο του Φοίνικος
και πολλές ξένες τιμητικές διακρίσεις. Διετέλεσε διπλωματικός σύμβουλος στην Σχολή Εθνικής
Αμύνης και δίδαξε διπλωματική ιστορία στην Σχολή Δημοσίας Διοικήσεως. Ασχολήθηκε με την
διπλωματική ιστορία, ιδίως με τις σχέσεις Ελλάδος-Αυστρο-Ουγγαρίας. Έχει συγγράψει αριθμό
βιβλίων και άρθρων σε ελληνικά και ξένα περιοδικά, και έχει συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια.
Έργα του είναι, μεταξύ άλλων: Μία προοπτική συμμαχίας Ελλάδος-Αυστρο-Ουγγαρίας χωρίς
επαύριο, 1883-1887 (1994), Ο εκδημοκρατισμός της Ανατολικής Ευρώπης, η περίπτωσις της
Πολωνίας (2007), La Grèce et la petite entente, 1918-1939 (2010), Ανέκδοτες επιστολές του 1867.
Άγνωστη αλληλογραφία του Βασιλέως Γεωργίου Α΄ προς τον Πρωθυπουργό Αλέξανδρο
Κουμουνδούρο (2016).

