
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ενημερώνουμε ότι το Σάββατο 30 Μαϊου 2020 και ώρα 11:00, με πρωτοβουλία της 

ΕΑΑ Παράρτημα Λάρισας, θα τελεστεί ετήσιο Μνημόσυνο στη Μνήμη των 

Πεσόντων Αεροπόρων Σγου Παντελή Παρασκευά και Υπσγου Στεφάνου Σαρρή, στο 

νεοενεγερθέν Μνημείο στο 2ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ανατολής- Αγιάς. 

Το ατύχημα είχε συμβεί στις 2 Μαίου 1984, τρία (3) λεπτά μετά την Α/Γ ζεύγους 

αφων F-4E της 337ΜΠΚ για εκτέλεση διατεταγμένης αποστολής στην περιοχή 

Ψαθούρας. Λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών  το αφος, αδιερεύνητα μέχρι 

σήμερα, προσέκρουσε σε δύσβατη περιοχή του Κισσάβου, ενώ το Νο 2 αφος του 

Σχηματισμού ανέβηκε άνωθεν νεφων και Π/Γ στη συνέχεια. Λόγω του δύσβατου της 

περιοχής, των άσχημων καιρικών συνθηκών και των μαρτυριών που κατατέθηκαν 

τότε, κατέστη αδύνατος ο εντοπισμός του σημείου πρόσκρουσης, παρά τις 

εκτεταμένες έρευνες. 

Συντρίμια του αφους ανεβρέθηκαν τυχαία απο κυνηγούς έξι μήνες μετά την ημέρα 

του ατυχήματος. Δυστυχώς δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστούν ανθρώπινα μέλη 

των χειριστών και δεν έγινε τελετή ταφής. 

Με μέριμνα του Σμχου (Ι) ε.α Γρηγόρη Καλαγιά, παλαιού χειριστού της 337ΜΠΚ,και 

παραγόντων της Τοπικής κοινωνίας, ανεγέρθη αυτοσχέδιο Μνημείο πλησίον του 

σημείου πρόσκρουσης, το οποίο αποτέλεσε τον Τάφο των εκλιπόντων, και επί 

δεκαετίες ετελείτο ιδιωτικά επιμνημόσυνη Δέηση στη Μνήμη τους. 

Στις 2 Μαίου 2018 με πρωτοβουλία του τότε Αρχηγου Τ.Α και νυν Α/ΓΕΑ Απτχου (Ι) 

ε.α  κ. Γεωργίου Μπλιούμη , της συμβολής της 110ΠΜ και το ακούραστο 

ενδιαφέρον του κ. Καλαγιά, ανηγέρθη , εγκαινιάστηκε επίσημα  Μνημείο επί της 

επαρχιακής οδου Ανατολής -Αγιάς, και τελέστηκε για πρώτη φορά Επιμνημόσυνη 

Δέηση με την παρουσια του τότε Α/ΤΑ, Αντιπροσωπίας της 110ΠΜ και της 337ΜΠΚ, 

της ΕΑΑ Λάρισας , του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (ΣΑΣΙ), των Τοπικών 

Αρχών και Βετεράνων της 337ΜΠΚ F-4Ε. 

Από το 2019 ο προγραμματισμός και η εκτέλεση της Επιμνημόσυνης Δέησης έχει 

ενσωματωθεί στην επίσημη εθιμοτυπία του Παραρτήματος ΕΑΑ Λάρισας. Πέρυσι ο 

ΣΑΣΙ κατέθεσε Στέφανο με τον Απτχο (Ι) ε.α κ. Χρήστο Βάγια.  Στη φετινή εκδήλωση 

ο Συνδεσμος θα εκπροσωπηθεί από Αντιπροσωπεία του Παραρτήματος Θεσσαλίας 

και θα κατατεθεί Στεφάνι με πρωτοβουλία του Προέδρου του. 

Ενθαρρύνονται οι Συνάδελφοι της Περιοχής και όχι μόνον να παραστούν στην 

Επιμνημόσυνη Δέηση στη Μνήμη των αειμνήστων Συναδέλφων.  

Αιωνία η Μνήμη τους. 


