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Θλίψη και στην Κρήτη από τη συντριβή του ελικοπτέρου του Στρατού Ξηράς το
πρωί της Τετάρτης στην περιοχή Σαρανταπόρου Ελασσόνας, με τους 4 νεκρούς
μεταξύ των οποίων και ένας Κρητικός .
Όπως έγινε γνωστό νωρίς το μεσημέρι, νεκρός είναι ο Υποστράτηγος Ιωάννης Τζανιδάκης,
από την Ελεύθερνα Ρεθύμνου, οποίος και είχε αναλάβει υποδιοικητής των τεθωρακισμένων
της 1ης Στρατιάς στις τελευταίες κρίσεις του περασμένου Μαρτίου και αφου είχε
προαχθεί.
Να σημειωθεί ότι Διοικητής της 1ης Στρατιάς είναι ο επισης Κρητικός Δημόκριτος
Ζερβάκης.
Με εντολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμένου κηρύχθηκε τριήμερο πένθος
στις Ένοπλες Δυνάμεις, οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας
επικοινώνησε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο, με τον
Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα, με τον Πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ.
Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας Κώστα
Δουζίνα.
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Βίτσας
και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ εκφράζουν τα συλλυπητήρια
τους στις οικογένειες των εκλιπόντων στρατιωτικών.
Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας :Την Τετάρτη 19 Απριλίου
2017 πρωινές ώρες, ελικόπτερο του Στρατου Ξηράς τ. UH-1H, με πέντε επιβαίνοντες, το
οποίο εκτελούσε προγραμματισμένη πτήση από τη Λάρισα στην Κοζάνη, κατέπεσε στην
περιοχή Σαρανταπόρου Ελασσόνας.
Αναλήφθηκε άμεσα επιχείρηση έρευνας-διάσωσης, υπό τον συντονισμό του
ΕΘΚΕΠΙΧ/ΓΕΕΘΑ με παρουσία της Πολιτικής και Στρατιωτικής ηγεσίας.
Από την επιτόπια έρευνα εντοπίστηκαν τέσσερις σοροί επιβαινόντων, οι οποίες και
ταυτοποιήθηκαν ως του Υποστρατήγου Ιωάννη Τζανιδάκη, του Συνταγματάρχη (ΤΘ) Θωμά
Αδάμου, του Ταγματάρχη (ΑΣ) Δημοσθένη Γούλα και του Υπολοχαγού (ΑΣ) Κωνσταντίνου
Χατζή.
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Επίσης εντοπίστηκε τραυματισμένη εκτός κινδύνου η Αρχιλοχίας (ΑΣ) Βασιλική Πλεξίδα η
οποία και διακομίζεται στο 424 ΓΣΝΣ Θεσσαλονίκης.
Ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής μεταβαίνει στην περιοχή του
ατυχήματος.
Η επιτροπή διερεύνησης έχει ήδη αναλάβει έργο στην περιοχή ατυχήματος.
Έπεσε σε καλώδια το στρατιωτικό ελικόπτερο;
Η πρόσκρουση σε καλώδια της ΔΕΗ του ελικοπτέρου είναι αυτή τη στιγμή το
επικρατέστερο σενάριο που εξετάζεται από την επιτροπή διερεύνησης αεροπορικών
δυστυχημάτων.

Ωστόσο αδιευκρίνιστο παραμένει αν το ελικόπτερο συνετρίβη μετά την πρόσκρουση στα
καλώδια ή αν παρέσυρε τα καλώδια αφού είχε αρχίσει να πέφτει.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον εκπρόσωπο τύπου του ΓΕΕΘΑ πλοίαρχο Βασίλη
Μπελεσιώτη στην περιοχή της συντριβής υπήρχαν χαμηλές νεφώσεις περί τα 500 πόδια
ενώ φυσούσαν ασθενείς άνεμοι.
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Τι προηγήθηκε
Συναγερμός σήμανε στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τον εντοπισμό ελικοπτέρου τύπου
Χιούι της Αεροπορίας Στρατού το οποίο χάθηκε από τα ραντάρ στις 07:50 το πρωί στην
περιοχή της Ελασσόνας ενώ εκτελούσε πτήση από το Στεφανοβίκειο της Μαγνησίας όπου
είναι η έδρα του Τάγματος Ελικοπτέρων της Αεροπορίας Στρατού προς την Λάρισα και από
εκεί προς την Κοζάνη.
Οι κάτοικοι της περιοχής άκουσαν το θόρυβο
Η ιστοσελίδα kozanilife.gr αναφέρει ότι οι κάτοικοι της περιοχής άκουσαν το ελικόπτερο
νωρίς το πρωί και μετά από λίγο η περιοχή δεν είχε ρεύμα.
Σύμφωνα με την πρώτη ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού η οποία εκδόθηκε στις
10:16 το πρωί της Τετάρτης: «Ενημερώνουμε ότι, τις πρωινές ώρες (07:50) της 19 Απριλίου
2017, υπάρχει απώλεια ίχνους και επικοινωνιών με ελικόπτερο UH-1H, με 5 επιβαίνοντες,
το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένη πτήση από τη Λάρισα στην Κοζάνη. Έχουν
αναληφθεί όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες. Εξελίξεις γνωστοποιηθούν».
Δήλωση προέδρου Νέας Δημοκρατίας
Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, για την πτώση του
στρατιωτικού ελικοπτέρου και την απώλεια στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεών μας, έκανε
την ακόλουθη δήλωση: «Είναι βαθιά η θλίψη μου για την απώλεια τεσσάρων στελεχών των
Ενόπλων Δυνάμεων, του υποστρατήγου Ιωάννη Τζανιδάκη, του συνταγματάρχη Θωμά
Αδάμου, του ταγματάρχη Δημοσθένη Γούλα και του υπολοχαγού Κωνσταντίνου Χατζή, κατά
την πτώση του στρατιωτικού ελικοπτέρου, στο Σαραντάπορο. Εκφράζω τα ειλικρινή μου
συλλυπητήρια στις οικογένειες που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους και εύχομαι
ταχεία ανάρρωση στην τραυματία αρχιλοχία Βασιλική Πλεξίδα. Προσβλέπω στην ταχεία
διερεύνηση των αιτίων του δυστυχήματος. Οι Έλληνες οφείλουμε πολλά στους άνδρες και
τις γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεών μας. Κάτω από αντίξοες συνθήκες, με αυταπάρνηση
και περηφάνεια, με το αξιόμαχο και το υψηλό επίπεδο της εκπαίδευσής τους, υπηρετούν
την ειρήνη και την ασφάλεια της πατρίδας μας».
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