
Σεβαστέ Πτέραρχε Τάσο Κοντολέφα,  
Με ανείπωτη ωδίνη αποχαιρετούμε τον πτέραρχο, που γεννήθηκε το 1930 
στην Αθήνα, με καταγωγή από το Προσήλιο Λακωνίας. Από άριστη αστική 
οικογένεια: πατέρας, δημόσιος υπάλληλος, μητέρα δασκάλα. Ξεκίνησε από το 
γυμνάσιο στη Σπάρτη.  

Εισήλθε στην Σχολή Ικάρων με εξετάσεις και μεταπήδησε, πάλι με εξετάσεις 
στην ΣΜΑ στη 2η σειρά: Μεγάλη, ζηλευτή και πληρης καριέρα: 110 Π Μ στην 
Λάρισα, Αλαμπάμα ΗΠΑ νέα ραντάρ και σύστημα ΝΙΚΗ. 350 Πτέρυγα ΝΙΚΗ 
Αρχιμηχανικός. 128 ΣΕΤΗ στο Καβούρι Διοικητής. ΝΑΤΟ 1972-74. ΚΕΑ 
Εργοστάσιο, Παλαιό Φάληρο, Διοιηκητής. ΔΑΥ Ελευσίνα -- Επιτελάρχης.  

Αποστρατεύτηκε 40 χρόνια πριν. Νυμφεύθηκε, το 1966 την Παρασκευή 
Σαχτούρη και έκαναν τον Ηλία τους. Θερμός οικολόγος στον Σύλλογο 
Ρεματιάς Χαλανδρίου και υπέρμαχος της ανακύκλωσης. 

Καμάρι της Πολεμικής Αεροπορίας, και ιδιαίτερα των Μηχανικών της ΣΜΑ, ο 
μόνος μηχανικός της ΣΜΑ που έγινε ‘θεός’ της Σχολής Ικάρων το 1952. 
Εβαλε πολύ πλάτη ως Αρχιμηχανικός ολης της ΠΑ στις αρχές του 1980. Είχε 
συνrjθίσει τόσο την κηροζίνη των αεροσκαφών, όσο και το υψόμετρο των 
κορυφών των βουνών των Ραντάρ και την ευθύνη των Μονάδων Βλημμάτων 
και πυραυλικών συστημάτων. Αγαπητός σε όλους τους αεροπόρους, 
ανεξάρτητα ειδικότητας, και ιδιαίτερα στους μαχίμους γιατί προερχόταν από τα 
σπλάχνα τους. Για περισσότερα από 30 χρόνια ήτουν πάντα στο αεροπορικό 
τρίγωνο Αεροπλάνο, Πιλότος, Μηχανικός. Μεγάλος δάσκαλος για μας τους 
νεώτερους μηχανικούς. Είχα την χαρά και τιμή να τον έχω Διοικητή και 
προσκεκλημένο στον γάμο μου. Εζησε και πρόσφερε τα μάλα στην 
υποστήριξη και εκσυγχρονισμό της ΠΑ στα χρόνια του 50, 60 και 70.  

Χάσαμε έναν ανεκτίμητο συνάδελφο που λάμπρυνε με την παρουσία Του την 
οικογένεια της Αεροπορίας μας. 'Ενας ευγενής ευπατρίδης, ένας γνήσιος 
αριστοκράτης, ένας ωραίος αεροπόρος, ένας άξιος επιστήμονας και πάνω απ' 
όλα ένας πραγματικός GENTLEMAN ! ! ! ! λένε καταξιωμένοι συνάδελφοι για 
την προσωπικότητά σου και απόλυτα συμμερίζομαι τους χαρακτηρισμούς 
των.  

Ο Τάσος ο Κοντολέφας, ο Πτέραρχος, θα μας λείψει!!!  

Ωστόσο, Παρασκευή και Ηλία, 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 και κάποτε ‘Θεέ’ της Σχολής Ικάρων!!! 


