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Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
 
 Ίσως θεωρείται  ως υπερβολή να μας υπενθυμίζουν ότι η Σχολή Ικάρων ήταν για 
την πορεία μας ο στίβος της επαγγελματικής προπαίδευσης και της αξιακής 
σφυρηλάτησης της προσωπικότητας του καθενός μας. Παρά ταύτα όμως, έχει σημασία για 
το Σύνδεσμο, όχι απλά να ανακαλείται περιστασιακά στην μνήμη το «πέρασμά» μας από 
αυτή, αλλά να μένει αυτό έντονα χαραγμένο στην καρδιά και στο μυαλό. 
 
 Ωστόσο, η ακαδημαϊκή – στρατιωτική – επαγγελματική εκπαίδευση, η ομαδική 
κοινωνικοποιημένη εσωτερική διαβίωση και η ηθική διαπαιδαγώγηση πάνω στα ιδανικά 
της αεροπορικής ιδέας, της αφοσίωσης στην αποστολή, όπως επίσης του καθήκοντος και 
της αγάπης προς την πατρίδα, δεν πρέπει να αποτελούν μόνο μέρος της μνήμης του 
καθενός, αλλά και ένα «ιερό αποθετήριο» που θα μεταλαμπαδεύει τη μνήμη στους 
επόμενούς μας, για να μένει άσβεστη στην πάροδο του χρόνου. 
 
 Αυτόν ακριβώς τον σκοπό εξασφαλίζει ένα σύγχρονο Μουσείο στη Σχολή Ικάρων, 
αντάξιο της ιστορίας της Σχολής, των ιδανικών μας, της προσφοράς, των θυσιών και των 
αγώνων μας διαχρονικά, καθώς και της ανέλιξης της οργάνωσης  & λειτουργίας της 
Σχολής Ικάρων και της Π.Α. γενικότερα. 
 
 Στο πλαίσιο των προηγηθέντων συνειρμών, αρκετά νωρίς, το 1960, εγκαινιάστηκε 
το πρώτο Μουσείο της Σχολής Ικάρων, το οποίο ανακαινίστηκε το 1977. Έκτοτε και παρά 
τις φιλότιμες προσπάθειες Διοικούντων και Διοικουμένων, παρέμεινε σε  οιονεί 
«εκθεματική στασιμότητα» την  οποία οι πρόσφατες Διοικήσεις προσπαθούν συντονισμένα 
τα τελευταία χρόνια να ανατρέψουν, με χωροταξική αναβάθμιση και προ παντός με την 
ευγενή συνεισφορά όλων ει δυνατόν των στελεχών της Π.Α.  
Είναι αντιληπτό λοιπόν, ότι η συνεισφορά του Συνδέσμου Αποφοίτων της Σχολής Ικάρων 
πρέπει να είναι καθοριστική στην προσπάθεια ριζικής αναβάθμισης του Μουσείου μας, το 
οποίο επιβάλλεται να λειτουργεί ως ζώσα «μνήμη». 
 
 Κατόπιν των παραπάνω καλούνται όλα τα Μέλη και οι Φίλοι του Συνδέσμου να 
ανασύρουν από τα αρχεία τους και από τα «εν υπνώσει» αποθηκευμένα υπηρεσιακά 
αναμνηστικά και προσωπικά τους αντικείμενα που συνδέονται με την Σχολή Ικάρων 
(φωτογραφίες, στολές, εκπαιδευτικές εξαρτήσεις, αναμνηστικά, ξιφίδια, ατομικά είδη 
καθημερινότητας κλπ), προκειμένου να τα παραδώσει ο Σύνδεσμος συγκεντρωτικά στη 
Διοίκηση της Σχολής, στο τέλος Μαΐου 2022.  
 

Σε πρώτη φάση μπορούν να αποσταλούν οι φωτογραφίες οι οποίες είναι δυνατόν 
να συγκεντρωθούν άμεσα και να προωθηθούν εύκολα και γρήγορα, στο Μουσείο της 
Σχολής. Προς τούτο, σημειώνονται τα ακόλουθα: 
 

- Υπάρχει η δυνατότητα να αποσταλούν σκαναρισμένες φωτογραφίες 
(συνιστάται), οπότε με τη διαδικασία αυτή οι πρωτότυπες συνεχίζουν να διατηρούνται στο 
προσωπικό μας αρχείο. 
 

- Είναι προτιμητέες οι ομαδικές φωτογραφίες, αλλά και οι μεμονωμένες 
δεν απορρίπτονται. 

 



- Διαλέξτε τις καθαρότερες φωτογραφίες που έχετε στο αρχείο σας (όχι 
θαμπές & κουνημένες). Εν πλήρη απουσία τελείως καθαρών φωτογραφιών και επειδή η 
ιστορία της Σχολής έχει μεγαλύτερη αξία από την ποιότητα αυτών, επιλέξτε εκείνες που 
έχουν ιστορική αξία και ας είναι υποβαθμισμένης ποιότητας. 

 
- Προτιμήστε ένα αξιόπιστο, υψηλής ανάλυσης σκανάρισμα, ώστε το 

τελικό ηλεκτρονικό προϊόν να είναι οπτικά πολύ καλό (υψηλής ανάλυσης). Αν δεν έχετε για 
το σκοπό αυτό scanner με σάρωση υψηλής ποιότητας, μπορείτε να απευθυνθείτε σε 
κάποιο φίλο, συγγενή ή γνωστό που διαθέτει εξελιγμένο scanner ή να μεταβείτε σε 
κατάλληλο κατάστημα της περιοχής σας (φωτοτυπίες-σαρώσεις-βιβλιοδεσίες) και να 
φορτώσετε το αποτέλεσμα των σαρώσεων σε ένα usb, από το οποίο στη συνέχεια θα 
αποστείλετε τις φωτογραφίες ως συνημμένα αρχεία, μέσω e-mail. 

 
- Μπορείτε να αποστείλετε από σήμερα κιόλας τις σκαναρισμένες 

φωτογραφίες σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Σχολής Ικάρων 
(photos.hafa@gmail.com) που έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για αυτό τον σκοπό, αλλά 
παράλληλα μην ξεχάσετε να τις κοινοποιήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 
Συνδέσμου (haf.sasi@yahoo.gr) για να μπορέσει να συγκροτήσει και ο «ΙΚΑΡΟΣ» το δικό 
του αρχειακό υλικό. 

 
- Οι φωτογραφίες θα πρέπει να συνοδεύονται με ανάλυση και 

περιγραφή. Αυτό επειδή δεν μπορεί να αποτυπωθεί πάνω στην κάθε φωτογραφία, 
προτιμείστε να τις αποστείλετε αριθμημένες (πχ. 1,2,3, … 15) και παράλληλα να 
επισυνάψετε ένα έγγραφο word στο οποίο θα περιγράφετε την κάθε φωτογραφία (πχ. 
φωτο Νο1: εκδρομή Ικάρων 3ης της ΧΧης Σειράς Ιπταμένων και ΧΧης  Μηχανικών στα 
Μετέωρα την Άνοιξη του 19ΧΧ. Στους όρθιους από αριστερά προς τα δεξιά διακρίνονται: 
…….., ……., ……..  Στους καθιστούς κατά την ίδια φορά διακρίνονται: …….., ………., 
……….. κλπ). 
 
 Για την διαδικασία συγκέντρωσης και καταγραφής του υπόλοιπου υλικού, που 
κρίνεται σκόπιμο να εκτεθεί στο Μουσείο της Σχολής (ατομικά είδη-ιματισμός -ενθύμια), θα 
ενημερωθείτε σύντομα με νεότερη ανακοίνωση.   
 
 Ευχόμαστε η όλη προσπάθεια να ευοδωθεί με αξιόλογα αποτελέσματα ως προς την 
προσφορά και συγκέντρωση μουσειακού υλικού, όπως άλλωστε αξίζει στην ιστορία μας 
και στην προσωπική πορεία μας ως ατόμων αλλά και ως ομάδας συναδέλφων - φίλων και 
συμμαθητών. 
 
 Εκ του ΔΣ/ΣΑΣΙ/«ΙΚΑΡΟΣ» 
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