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Αφιέρωμα του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων 

για τα 40 χρόνια των PHANTOM II στη ΠΑ 

 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Απτχος (Ι) ε.α. Κοσμάς Βούρης 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: ΙΚΑΡΟΣ/ΕΔΙΗΕΕ 

Πριν μπούμε στον ακαταμάχητο πειρασμό να εκθειάσουμε το μαχητικό 

αεροπλάνο που υπηρέτησε και συνεχίζει να υπηρετεί για 40 χρόνια plus, την Πολεμική 

Αεροπορία και τους στόχους - σκοπούς της Εθνικής μας Άμυνας, αλλά πολύ 

περισσότερο πριν μας οδηγήσει η ιερή υποχρέωσή μας να εκθειάσουμε τους 

ανθρώπους, και γενικότερα τα στελέχη της Π.Α που έδεσαν τη ζωή τους και την 

προσφορά τους στην Υπηρεσία, με το όνομα του θρυλικού F-4E, θα ήταν καλύτερα να 

συνδέσουμε αυτήν την πορεία με ιστορικά γεγονότα, γιατί με τον τρόπο αυτό θα 

αναδειχθεί με μεγαλύτερη τιμή, η σημασία της επετειακής αυτής αναφοράς.  

Δηλώνουμε στο ξεκίνημα μας, ότι δεν είμαστε αυθεντίες στα ιστορικά δρώμενα, αλλά 

θα δανειστούμε ελάχιστα πραγματικά στοιχεία όπως και σχόλια από τους ειδικούς, για 

να συνδέσουμε την είσοδο και το ρόλο του PHANTOM στο Ελληνικό οπλοστάσιο. 

Είναι ιστορικά και πολιτικά τεκμηριωμένο ότι η Τουρκία, από το τέλος του Α΄ 

Βαλκανικού Πολέμου και εντεύθεν, με αλληλοδιάδοχες Διεθνείς Συνθήκες, Συμφωνίες 

και Συμβάσεις που αναγκάσθηκε να υπογράψει μετά από στρατιωτικές ήττες,  

απώλεσε αρχικά όλες τις ευρωπαϊκές κτήσεις της. 

 Αλλά η πλέον σημαντική απώλεια πολιτικά και στρατηγικά γι’ αυτήν, είναι ότι, με 

εξαίρεση τις νήσους Ίμβρο και Τένεδο, απώλεσε το δικαίωμα να διεκδικήσει μέρος των 
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νησιών του Αιγαίου, ελλείψει ερεισμάτων που να εδράζονται στο Διεθνές Δίκαιο.  Την 

κατάσταση αυτή δεν την αποδέχτηκε ποτέ, αν και έκανε τα πάντα στο διπλωματικό 

πεδίο για να αλλάξει τα τετελεσμένα. 

Την προσπάθεια «διπλωματικής και πολιτικής στρέβλωσης, παρερμηνείας και 

απαξίωσης» των Διεθνών Συνθηκών και Συμβάσεων, η Τουρκία δεν θα την 

εγκαταλείψει ποτέ, όσα χρόνια και να περάσουν. Συνεπώς τα readiness στις Πολεμικές 

Μοίρες προβλέπεται να συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό και ολοένα μειούμενο χρόνο 

αντίδρασης για απογείωση.  

Μέχρι την κρίση του Κυπριακού τον Ιούλιο του 1974 και μετά τις αποτυχημένες 

προσπάθειες για να ανατρέψει τη διαδικασία υπογραφής και ενεργοποίησης των 

προαναφερθεισών Συμβάσεων και Συμφωνιών, η Τουρκία είχε κατά καιρούς 

προσφύγει στα διεθνή FORA, αρχικά το 1968 όπου έθεσε το θέμα 

αποστρατικοποίησης της Λήμνου και Σαμοθράκης, ενώ και το 1973 διαμαρτυρήθηκε 

εντονότατα για την παρουσία ελληνικών στρατευμάτων στα προαναφερθέντα νησιά, 

όπως επίσης και στα νησιά Χίο, Λέσβο, Σάμο και Δωδεκάνησα. Αργότερα (μετά το 

1974), οι διπλωματικές κινήσεις και αντιδράσεις της εντάθηκαν ακόμη πιο 

μεθοδευμένα και στοχευμένα. 

Με δεδομένο λοιπόν ότι οι διεκδικήσεις της Τουρκίας έμεναν πάντα σε 

κατάσταση βρασμού, η ελληνική πλευρά αρκετά έγκαιρα συνειδητοποίησε την 

επιχειρησιακή απαίτηση βελτίωσης κυρίως του αεροπορικού οπλοστασίου της, 

προκειμένου να διασφαλιστεί τουλάχιστον μια σχετική ποιοτική υπεροχή έναντι της 

εξελισσόμενης απειλής της ΤΑ. Στο πλαίσιο αυτό, η τότε Κυβέρνηση των 

Συνταγματαρχών, προσπάθησε να επιτύχει έγκριση αγοράς σύγχρονων αεροσκαφών 

F-4E, αρχίζοντας τις σχετικές διαδικασίες από τα τέλη της 10ετίας του 1960, αρχικά 

όμως χωρίς αποτέλεσμα, λόγω των προβληματικών διπλωματικών σχέσεων με την 

αμερικανική κυβέρνηση και της γενικότερης πολιτικής της στη περιοχή. 

Ωστόσο, τέσσερις (4) μήνες μετά την επίσημη επίσκεψη του Ελληνικής καταγωγής 

Αντιπροέδρου των ΗΠΑ Spiro Agnew (16 Οκτωβρίου 1971), που σηματοδότησε και 

την αποκατάσταση-ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ των δύο 

χωρών, η αμερικανική πλευρά ενέκρινε την προμήθεια 40 αφων Mc Donnell Douglas 

F-4E Phantom II (Πρόγραμμα Peace Icarus I), οι παραδόσεις των οποίων ξεκίνησαν 

τον Απρίλιο του 1974, πριν δηλαδή το ξέσπασμα της κρίσης του Κυπριακού.  

Έτσι με την έναρξη της εισβολής της Τουρκίας στην Κύπρο, μπορεί 

μεν να μην ανατράπηκε η αριθμητική αναλογία των αεροπορικών δυνάμεων υπέρ της 

Ελλάδος (κυρίως αναφορικά με τα μαχητικά αεροσκάφη), αλλά η ΠΑ, χάριν και της 

άμεσης επιχειρησιακής αξιοποίησης των αεροσκαφών και των πληρωμάτων, που 

είχαν εκπαιδευτεί και καταστεί ετοιμοπόλεμα στις ΗΠΑ ενωρίτερα, είχε ήδη 

εξασφαλίσει ένα αδιαμφισβήτητο πλεονέκτημα της παρουσίας στο οπλοστάσιό της,  

μαχητικών αφων 2ης γενιάς με σύγχρονα όπλα ακριβείας  BVR και STAND OFF, 
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υποστηριζόμενα από ένα εξελιγμένο και πρωτοποριακό για τα τότε δεδομένα Fire 

Control System. 

 

Τώρα, το κατά πόσο αυτό το πλεονέκτημα αξιοποιήθηκε ή όχι κατάλληλα (πολιτικά ή 

επιχειρησιακά), ή ήταν επαρκές για να ανατρέψει τις γνωστές εξελίξεις στη Κύπρο, το 

αφήνουμε προς ανάλυση σε πιο ειδικούς από εμάς. Εμείς, στα πλαίσια αυτού του 

αφιερώματος, θα περιοριστούμε μόνο σε μαρτυρίες και εμπειρίες συναδέλφων, που 

βίωσαν προσωπικά τα γεγονότα, για όποιους φυσικά θα θελήσουν να τις καταθέσουν 

στα πλαίσια αυτού του αφιερώματος. 

 

Αλλά ας δούμε στη συνέχεια τα δεδομένα της ένταξης των 

PHANTOMS στο οπλοστάσιο της ΠΑ,  σε ροή γεγονότων. 

 

Ανεξάρτητα από την προτίμηση που έδειξε η τότε Κυβέρνηση για την προμήθεια του 

F-4E, σε σχέση με άλλες προσφορές και κυρίως των Γαλλικών Mirage F-1, είναι 

αδιαμφισβήτητο ότι το PHANTOM ήταν μια πλήρως εξελιγμένη πτητική πλατφόρμα 

διπλού ρόλου, με οπλικά συστήματα στην κυριολεξία «combat proven», αφού το 

αεροσκάφος είχε ήδη αξιοποιηθεί επιχειρησιακά από τη USAF στον πόλεμο του 

Βιετνάμ με μεγάλη επιτυχία, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. 

 

Αν και η αναλογία καταρρίψεων στον συγκεκριμένο πόλεμο ξεκίνησε με 2:1 υπέρ της 

αμερικανικής πλευράς, πράγμα μη αποδεκτό για ένα σύγχρονο αεροσκάφος σε 

σύγκριση με το επίπεδο τεχνολογίας και τις επιδόσεις των MIG-17 και MIG-21, στη 

συνέχεια λειτουργικές βελτιώσεις και εφαρμογές εξελιγμένων τακτικών, διαμόρφωσαν 

την προαναφερθείσα αναλογία σε 10:1. Δεν είναι τυχαίο που ορισμένα από τα 

παρατσούκλια του PHANTOM αποδόθηκαν διεθνώς σε αυτό, από τις επιχειρησιακές 

του επιδόσεις («διπλά άσχημο», «παγκόσμιος διανομέας ανταλλακτικών MIG» κ.π.α.). 
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Το συμβόλαιο αγοράς των αφων F-4E ήταν μεν ιδιόμορφο, αφού έγινε με κατ’ ευθείαν 

ανάθεση στην εταιρεία Mc Donnell Douglas, αλλά το κύριο χαρακτηριστικό του ήταν ότι 

οι παραλαβές των αφων και η μεταφορά τους στην Ελλάδα, θα γίνονταν μέσω της 

USAF.  

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με ιδιαίτερα συμφέροντες οικονομικούς όρους για τα τότε 

δεδομένα, με κόστος αγοράς περίπου 5 δις δρχ και με χρηματοδοτική κάλυψη 85% 

από δάνεια FMS  και 15% εθνική συμμετοχή. 

Οι προετοιμασίες για την υποδοχή των αεροσκαφών άρχισαν 

πυρετωδώς σε όλους τους τομείς από την άνοιξη του 1972, με κύρια έμφαση στην 

αναβάθμιση των υποδομών της 117 ΣΜ που μετασχηματίσθηκε οργανικά σε Πτέρυγα 

Μάχης, όπως και στην επιλογή του προσωπικού που θα εκπαιδεύονταν στις ΗΠΑ. 

Οι νέες εγκαταστάσεις (προστατευμένα Κέντρα Επιχειρήσεων, καταφύγια αφων, 

σύγχρονα ραδιοβοηθήματα και επικοινωνίες κλπ), έγιναν με ταχύτατους ρυθμούς για 

τις δύο Μοίρες (338 και 339) με 50% χρηματοδότηση από ΝΑΤΟ και 50% από εθνικά 

κονδύλια και παρά του ότι είχαν αρκετές κατασκευαστικές ατέλειες, που εμφανίστηκαν 

κυρίως με την πάροδο του χρόνου, τελικά κρίθηκαν κατάλληλες και επαρκείς για να 

υποδεχθεί η ΠΑ το νέο αφος F-4E. Ωστόσο, την περίοδο εκείνη υπήρχαν και βασικά 

προβλήματα από ελλείψεις χώρων υποστήριξης, εγκαταστάσεων-ευκολιών Διοίκησης 

και Ελέγχου, όπως και επικοινωνιών. Οι ελλείψεις αυτές με επιμονή και συντονισμό και 

κυρίως με καλή διάθεση μεγάλου αριθμού εκ μέρους του προσωπικού των Πολεμικών 

Μοιρών, καλύφθηκαν σταδιακά με την πάροδο του χρόνου και φυσικά, αρκετά 

αργότερα από την άφιξη των F-4E’s.  

Σύγχρονα συνεργεία AVIONICS  και RADAR, όπως και λοιπές ευκολίες και μέσα 

εξυπηρέτησης α΄ και β΄ βαθμού συντήρησης, συνεργεία οπλισμού και κινητήρων, νέο 

RUN UP, ραδιο-βοηθήματα, πίστες στάθμευσης αφων, τροχόδρομοι, νέοι εναλλακτικοί 

διάδρομοι, ευκολίες εναέριας κυκλοφορίας, ανασχετήρες… κλπ. Μέχρι και 

αυτοματοποιημένο πλυντήριο αφων, καθώς και πολλά άλλα, που άφηναν 

οποιοδήποτε επισκέπτη άφωνο ως προς την τάξη, την εμφάνιση, τη λειτουργικότητα 

και την ετοιμότητα υποδοχής των νέων αεροσκαφών, έστω και αν ορισμένες εξ αυτών 

δεν είχαν ολοκληρωθεί με την παραλαβή των PHANTOMS. Εννοείται ότι οι 

υπάρχουσες εγκαταστάσεις, που μπορούσαν να εξυπηρετήσουν την εκμετάλλευση 

των νέων αφων, ανακαινίστηκαν ή εκσυγχρονίστηκαν προκειμένου να εξοικονομηθούν 

κονδύλια και χρόνος.  
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Μεγάλη καινοτομία και πρωτοποριακή επιλογή για την αρχική 

εκπαίδευση στον τύπο, όπως και για την επιχειρησιακή αξιοποίηση των πληρωμάτων, 

ήταν η προμήθεια και εγκατάσταση νέου σύγχρονου για την εποχή του FLIGHT 

SIMULATOR, πλήρως ελεγχόμενου από πολλαπλούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, με 

δυνατότητα υδραυλο-μηχανικής κίνησης ως προς τους τρεις (3) άξονες του αφους 

(ΜΟΤΙΟΝ) και με δυνατότητα καταγραφής των αποστολών, που εξυπηρετούσε την 

απενημέρωση των πληρωμάτων και την αναφορά των σφαλμάτων κατά την πτήση, 

για σκοπούς εκπαίδευσης. 

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στις εγκαταστάσεις ενδιαίτησης του προσωπικού που 

περιελάμβαναν σύγχρονα dormitories δύο ατόμων με ατομικούς χώρους υγιεινής, 

οργανωμένα Ιατρεία, κατάστημα προμήθειας ειδών α΄ ανάγκης και όχι μόνο, και 

πλήρως οργανωμένες Λέσχες (Αξιωματικών - Υπαξιωματικών - Οπλιτών), με όλες τις 

ανέσεις και τους νεωτερισμούς της εποχής εκείνης, καθώς και πολλές ψυχαγωγικές και 

αθλητικές επιλογές. 

Η 117 ΠΜ, πλησίαζε εκείνη την εποχή τα πρότυπα εγκαταστάσεων  της USAF. 

Με την έλευση των αφων ΡΗΑΝΤΟΜ στην ΠΑ και ιδιαίτερα στην 117ΠΜ που εξ αρχής 

ήταν η MOTHER BASE των PHANTOMS, μπορούμε να πούμε ότι σχεδόν τα πάντα, 

με ελάχιστες και ήσσονος σημασίας εξαιρέσεις, ήταν έτοιμα και ολοκληρωμένα.  

 

Τι έγινε όμως με την προετοιμασία των ελληνικών πληρωμάτων και 

των τεχνικών όλων των ειδικοτήτων, που θα αναλάμβαναν την πτητική εκμετάλλευση - 

επιχειρησιακή αξιοποίηση του αφους, όπως επίσης τη συντήρηση και την τεχνικο - 

εφοδιαστική υποστήριξή του???  

Κατ’ αρχήν, η ΠΑ αναγνωρίζοντας τις 

ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις του αφους F-4E, 

που ήταν μεν διπλού χειρισμού, αλλά που κατά 

βάση ο BACK SEATER ήταν χειριστής οπλικών 

συστημάτων (WSO / WEAPON SYSTEM 

OFFICER), αποφάσισε να επιλέξει 

διακεκριμένους και αρκετά έμπειρους χειριστές. 

Το RADAR του αφους και το FIRE CONTROL 
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SYSTEM, απαιτούσαν εξειδικευμένες γνώσεις και αυξημένο work load. Από την άλλη 

για να εκτελεσθεί η κάθε αποστολή επιτυχώς, με ξεχωριστά κατ’ ουσία καθήκοντα σε 

κάθε μέλος του πληρώματος, απαιτείτο, πέρα του  υψηλού επιπέδου πειθαρχίας και 

επαγγελματισμού, κυρίως η πλήρης, συντονισμένη  και λεπτομερής συνεργασία 

μεταξύ των μελών του πληρώματος, κάτι πρωτόγνωρο δηλαδή για τους χειριστές των 

μονοθέσιων μαχητικών αφων της εποχής εκείνης.  

 

 

Τέλος, τα εξελιγμένα λειτουργικά συστήματα του αεροσκάφους, οι 

δυνατότητες χρήσης και εκμετάλλευσης ενός πολύ μεγάλου 

φάσματος όπλων Α-Α και Α-Ε, το RADAR, τα AVIONICS, το 

σύστημα αυτοπροστασίας, οι αυτοματισμοί, τα ηλεκτρικά - 

ηλεκτρονικά FLIGHT CONTROLS, το AIR REFUELING, το 

αδρανειακό σύστημα ναυτιλίας, τα πολλαπλά εναλλακτικά 

συστήματα λειτουργίας για καταστάσεις ανάγκης, το σύστημα 

προειδοποίησης βλαβών (TELELIGHT PANEL), το πολύπλοκο 

όσο και αξιόπιστο ηλεκτρικό σύστημα του αεροσκάφους και 

αναρίθμητες άλλες καινοτομίες, επέβαλαν την ανάγκη επιλογής 

τεχνικού προσωπικού ιδιαίτερων επιδόσεων και εμπειριών.  

 

Μετά από τον καθορισμό 

των κριτηρίων, που εγκρίθηκαν από το τότε 

Αρχηγείο Αεροπορίας, επιλέχθηκαν με 

αυστηρά κριτήρια πτητικής εμπειρίας, 

απόδοσης και επίδοσης, 18 πληρώματα (36 

χειριστές) και μερικοί εφεδρικοί, ως επί το 

πλείστον από τα αφη F-84F, που είχαν 

συμπληρώσει πάνω από 1.500 ώρες 

πολεμικού τύπου. Στο πλαίσιο αυτής της 

προετοιμασίας για επιλογή προσωπικού, 

επιλέχθηκαν επίσης 117 Αξιωματικοί και 
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Υπαξιωματικοί όλων των τεχνικών εξειδικεύσεων, και απεστάλησαν στις ΗΠΑ, στη 

Homestead AFB, 25 μίλια νότια του Miami, στην άκρη της Florida. Εκεί έδρευε η 309 

TFS  της 31st TFW, μια μονάδα της USAF, που χρησιμοποιούσε F-4C και F-4D. 

 

Οι τεχνικοί πήγαν όλοι μαζί, καθότι η εκπαίδευσή τους έγινε κατά groups εξειδικεύσεων 

(κινητήρων, ηλεκτρισμού, υδραυλικών, radar, egress κ.α.), ενώ οι Ιπτάμενοι σε τρεις 

(3) αποστολές, προκειμένου να αποφευχθεί από τη USAF το βάρος της εκπαίδευσης 

36 χειριστών ταυτόχρονα. 

Η εκπαίδευση όλου του προσωπικού 

ήταν ιδιαίτερα απαιτητική, μεθοδική και 

υψηλών επαγγελματικών προδιαγραφών. 

Δεν είναι καθόλου υπερβολή να 

αναφέρουμε ότι η σκληρότητα της 

εκπαίδευσης, ο ρεαλισμός και η 

πειθαρχία, ξεπερνούσαν τα αυξημένα 

αντίστοιχα όρια και τα πρότυπα  

εκπαίδευσης στη Σχολή Ικάρων.  

Εκεί δεν μετρούσε ο βαθμός του καθενός, 

αλλά ο ρόλος (εκπαιδευτής – μαθητής, 

επιβλέπων - εκτελών), χωρίς βέβαια να 

ισοπεδώνονται όλα τα άλλα, όμως πολύ 

περισσότερο χωρίς να σου «χαρίζεται» τίποτα, επειδή είσαι «παλιός», αν αυτό δεν το 

κατακτούσες με προσπάθεια, επιμονή, σκληρό διάβασμα και πολύ, μα πολύ ιδρώτα.  

Είναι πραγματικότητα ότι η πτητική εκπαίδευση 

ήταν καθημερινά ένα λουτρό ιδρώτα, ακόμα και με 

φαινόμενα πλήρους εξάντλησης. Άλλωστε, οι 

αμερικανοί εκπαιδευτές αέρος που 

χρησιμοποιήθηκαν, όντας οι περισσότεροι 

βετεράνοι του πολέμου του VIETNAM, που σχετικά 

πρόσφατα είχε τελειώσει, ήταν ιδιαίτερα απαιτητικοί 

και σκληροί. 
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Είναι μεγάλη τιμή για όλους εκείνους που ακολουθήσαμε τα βήματα 

των παλαιοτέρων ΦΑΝΤΟΜΑΔΩΝ και για όλους εμάς που τους γνωρίσαμε, 

συνεργαστήκαμε και παρακολουθήσαμε με ενδιαφέρον και θαυμασμό την πορεία τους. 

Αναφερόμαστε στη δική τους προσφορά, ενθουσιασμό, αφοσίωση και 

επαγγελματισμό, γιατί κατάφεραν όχι μόνο να εντάξουν ομαλά το νέο αεροσκάφος 

στην ΠΑ, αλλά με τις γνώσεις και τις επιδόσεις τους, να μεταλαμπαδεύσουν την 

εμπειρία τους, να επαυξήσουν το 

επίπεδο επιχειρησιακής και τεχνικο-

εφοδιαστικής εκπαίδευσης και 

υποστήριξης, και να διατηρήσουν 

μέσω και των νεωτέρων στελεχών 

που τους αντικατέστησαν, ζωντανό 

τον θρύλο του PHANTOM μέχρι τις 

μέρες μας. 

Δεν ήταν εύκολο πράγμα για τα τότε 

δεδομένα της τεχνικής υποστήριξης να 

μαθαίνεις το αφος, να αντιλαμβάνεσαι 

σε βάθος τη φιλοσοφία λειτουργίας 

του, όπως και να αποκαθιστάς βλάβες, όχι με την εμπειρία και την «οσμή» ή το ψάξιμο 

στα «τυφλά», αλλά με τη μελέτη των διαγραμμάτων και την ανάλυση των συστημάτων 

και κύριων υπο-συγκροτημάτων στα βιβλία. Δεν διάβαζες ??? Δεν μπορούσες να 

εξυπηρετήσεις το αφος.!! Είναι τόσο απλό. 
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Τις ίδιες και μεγαλύτερου βαθμού δυσκολίες είχε και η πτητική 

εκπαίδευση των πληρωμάτων αέρος. Τα BRIEFINGS του στυλ «… θα πάρουμε τα 

αεροπλάνα, θα απογειωθούμε, θα πάμε στην περιοχή, θα κάνουμε μια από τα χθεσινά 

και θα γυρίσουμε για προσγείωση….»  είχε τελειώσει ανεπιστρεπτί. Εδώ η πίεση των 

αποστολών άρχιζε από την προ πτήσεως ενημέρωση και τελείωνε με το DE-

BRIEFING. Ήταν προτιμότερο για τον καθένα να βρισκόταν μόνιμα δεμένος μέσα σε 

ένα αεροσκάφος, παρά να υφίστατο τη «δοκιμασία» της προετοιμασίας της 

αποστολής, με ανάλυση κάθε λεπτομέρειας για κάθε ενδεχόμενο επεισόδιο ή συμβάν. 

Η μετάβαση και επιστροφή από την περιοχή ήταν πρωτόγνωρη κατάσταση. Ένας 

πραγματικός «γολγοθάς». Από την απογείωση μέχρι και το touch, βρισκόσουν 

συνεχώς υπό θετικό έλεγχο και καθοδήγηση radar. Καταστάσεις πρωτόγνωρες που σε 

γέμιζαν άγχος, μέχρι να γίνουν ρουτίνα και να περάσουν μέσα από την 

επαναλαμβανόμενη διαδικασία, στην πλήρη αφομοίωση και την ευχερή εφαρμογή 

τους.  

Οι χειριστές εκπαιδεύτηκαν και στους 

δύο ρόλους Αναχαιτίσεως και 

Διώξεως/Βομβαρδισμού. Όλα τα 

πληρώματα συμπλήρωσαν περί τις 

80 ώρες πτήσεως και εκπαιδεύτηκαν 

σε αποστολές BFM, ACM, ACT, 

VISUAL AND RADAR/ LEVEL AND 

DIVE GROUND BOMBING, 

ACROBATS, ACCURACY MANOEUVRES, TYPICAL AND TACTICAL RADAR 

INTERCEPTIONS κ.λ.π. 
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Η εκπαίδευση συντελέστηκε με αφη F-4C, διαφορετικά από το VERSION που 

προμηθεύτηκε η ΠΑ ως προς τα χαρακτηριστικά πτήσεως και τα επί μέρους 

λειτουργικά συστήματα, αλλά κυρίως ως προς τον εξελιγμένο σχεδιασμό των 

LEADING EDGE SLATS, αντί του συστήματος της ενισχυμένης ροής αέρος για έλεγχο 

αποκόλλησης του οριακού στρώματος της πτέρυγας σε χαμηλές ταχύτητες, που 

χρησιμοποιούσε το μοντέλο «C» (Boundary Layer Control / BLC). 

Αναμφισβήτητα, η είσοδος ενός σύγχρονου, από κάθε άποψη, αφους 

στο οπλοστάσιο της ΠΑ, από επιχειρησιακής πλευράς, αποτελούσε αδήριτη ανάγκη 

εκείνη την εποχή. Ωστόσο, και η απαίτηση για επαύξηση της μαχητικής ικανότητας των 

πληρωμάτων και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και του επαγγελματισμού όλων 

των στελεχών της ΠΑ, ήταν εξ ίσου ή και περισσότερο σημαντική. 

Αυτό ήταν και το λεπτό σημείο του μείζονος κέντρου επιχειρησιακής βαρύτητας που 

ανέλαβαν και, επιμελώς, με πάθος και επαγγελματισμό, μετέφεραν οι πρώτοι Έλληνες 

Ιπτάμενοι και Τεχνικοί ΦΑΝΤΟΜΑΔΕΣ στις Μοίρες των F-4E αλλά και σε ολόκληρη 

την ΠΑ.  

 

 

Το σύνολο των πληρωμάτων επέστρεψε στην Ελλάδα σε τρεις 

ομάδες. Η πρώτη, αποτελούμενη από τα πληρώματα που είχαν διατεθεί και σαν 

εκπαιδευτές, επέστρεψε τον Απρίλιο του 1974 και παρέλαβε τα πρώτα 4 ΡΗΑΝΤΟΜ. 

Η 2η ομάδα επέστρεψε το τρίτο 10ήμερο του Ιουνίου 1974 και η 3η μετά τις 15 Ιουλίου 

1974, όταν ήδη είχε ξεσπάσει η κρίση του Κυπριακού  και όλα τα α/φη είχαν τεθεί σε 

επιφυλακή με πλήρη φορτία οπλισμού.  
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Αν σήμερα ένας απόστρατος, αρκετά χρόνια «απογαλακτισμένος» 

από τα επαγγελματικά δρώμενα στην ΠΑ, επισκεφθεί μια σύγχρονη Πολεμική Μοίρα 

οποιουδήποτε τύπου αφων, το σίγουρο είναι ότι δεν θα καταλάβει λέξη από τη 

διεκπεραίωση ενός briefing ή debriefing. Το ίδιο ακριβώς συνέβαινε όταν πρωτοήρθαν 

τα PHANTOMS  στην Ελλάδα, με παρατηρητές όμως εν προκειμένω, όχι τους 

απόστρατους αλλά τους ΕΝ/ΕΝ Αξιωματικούς, που ακόμη και τους απλούς 

καθημερινούς όρους και διαδικασίες τα ερμήνευαν ως « υπερσύγχρονες τακτικές». 

 

 

Δεν είναι λοιπόν ούτε υποτιμητικό για την ΠΑ της εποχής εκείνης, αλλά ούτε και 

υπερφίαλο, να υποστηριχθεί ότι τα F-4E έφεραν μια «επιχειρησιακή και επαγγελματική 

αναγέννηση» στην Αεροπορία. Αυτό το οφείλουμε στην αφοσίωση και αυταπάρνηση 
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των πρώτων αεροπόρων και τεχνικών, που δικαίως και ορθώς επελέγησαν με 

αυστηρά κριτήρια και επωμίστηκαν το δύσκολο αυτό έργο. Μπράβο τους !!!!!!! 

 

Η ΠΑ είχε ανέκαθεν ικανούς αεροπόρους με οξυδέρκεια, εμπειρία, αντίληψη και 

ανεξάντλητη ευρηματικότητα, αλλά στην 10ετία του 1960, είναι γεγονός ότι έννοια του 

επαγγελματισμού, απείχε αρκετά από τα σημερινά επίπεδα. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα 

και από τον δείκτη ατυχημάτων που στην περίοδο 1966-1975 ήταν 12,5, και στα 

επόμενα χρόνια μειωνόταν σταθερά και συνεχόμενα, με ρυθμούς 30% - 40% κάθε 

10ετία, μέχρι τις μέρες μας. Αναμφισβήτητα, η φιλοσοφία και ο επαγγελματισμός που 

εισήγαγαν στη ΠΑ οι πρώτοι συνάδελφοι των PHANTOMS, έχουν μεγάλο μερίδιο 

συμμετοχής σε αυτό τον μεγάλης σημασίας στόχο της Ασφάλειας Πτήσεων, που 

απασχολεί κάθε σύγχρονη Αεροπορία, όπως και τη δική μας. 
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Δεν είναι λοιπόν καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι, για πολλά 

χρόνια των 10ετιών ’70 & ’80, οι Μοίρες PHANTOM, αποτέλεσαν με απόλυτη 

επιχειρησιακή και στρατηγική-διπλωματική επιτυχία, τη κύρια δύναμη 

αποτροπής της ΠΑ, ιδιαίτερα με την συνεχή, καθ’ όλο το 24ωρο και με 

οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες εμπλοκή τους, στις αποστολές αεράμυνας, 

στο κρίσιμο χώρο του Αιγαίου. Και ακόμη συνεχίζουν…… 

 

Επίσης, εκτός των στελεχών που η επιλογή τους για την αρχική επάνδρωση των F-4E 

ήταν από μόνη της ένας σταθμός επιτυχούς πορείας, πρέπει παράλληλα να 

επισημανθούν και οι άλλοι σταθμοί στην ιστορία των F-4E, που είναι: 

 Η ίδρυση του Σχολείου Όπλων Τακτικής το 1976 που έγινε μετά από 

εμπεριστατωμένη μελέτη και εισήγηση στην Ηγεσία της ΠΑ, από τους 

πρώτους ΦΑΝΤΟΜΑΔΕΣ και έγινε αμέσως αποδεκτή. Το ΣΟΤ 

επανδρώθηκε κυρίως από ανθρώπους που είχαν υπηρετήσει ή 

συνέχιζαν να υπηρετούν στα PHANTOMS, για να δοθεί μέσω αυτού 

άλλη μια σημαντική ώθηση στον τομέα της τακτικής, σε περιβάλλον κορεσμένων 

απειλών. 
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 Η συνακόλουθη ίδρυση του Κέντρου Αεροπορικής Τακτικής το 1983, 

που αποτέλεσε - και συνεχίζει μέχρι σήμερα - φορέα μελέτης για 

αναπτυγμένα projects, σύγχρονων Συνδυασμένων, Μεικτών και 

Διακλαδικών Επιχειρήσεων σε περιβάλλοντα δικτυο-κεντρικού 

πολέμου, με εξελιγμένες μεθόδους Διοίκησης και Ελέγχου και με 

αναβαθμισμένες πολλαπλές απειλές όπλων και ηλεκτρονικών μέσων. 

 

  

 



 

15 

 Η προμήθεια το 1978 - 1980 άλλων 18 F-4E (με smokeless 

κινητήρες) και 6 RF-4E (Πρόγραμμα Peace Icarus II), που 

εγκαταστάθηκαν στην 110 ΠΜ (337ΜΠΚ και 348 ΜΤΑ 

αντίστοιχα).  

 

  

 Μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, η δωρεάν παραχώρηση στην ΠΑ ως 

βοήθεια, ακόμα 27 RF-4E από την GAF.  

 

  

 Το 1990 και στο πλαίσιο ανταλλαγμάτων για την ανανέωση της συμφωνίας για τις 

αμερικανικές βάσεις, η δωρεάν παραχώρηση στην ΠΑ  28 ακόμα F-4E SRA από 

την National Guard των ΗΠΑ, τα οποία αποσύρθηκαν το 2005. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
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 Το 1997, η απόφαση της ΠΑ για την αναβάθμιση 38 από τα ήδη υπάρχοντα F-4E, 

των προγραμμάτων Peace Icarus I και ΙΙ, σε επίπεδο αφων 3ης γενιάς (Πρόγραμμα 

Peace Icarus 2000), τα οποία είναι εν υπηρεσία μέχρι σήμερα και αποτελούν μια 

πρόσθετη αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη στο Οπλοστάσιό μας.  

 

 

Τέλος, θα ήταν ανεπίτρεπτη παράλειψη να μην αναφέρουμε 

ονομαστικά τους ανθρώπους εκείνους, που στη προσπάθειά τους να πάρουν τη 

γνώση των προηγούμενων, να την βελτιώσουν με μεγαλύτερη ακόμη επιμονή και 

πάθος,  και να αποκτήσουν εμπειρία για να τα μεταλαμπαδεύσουν όλα αυτά μαζί 

στους επερχόμενους συνάδελφους και συμπολεμιστές, απογειώθηκαν κάποια μέρα 

και δεν ξαναγύρισαν ποτέ στην αεροπορική τους οικογένεια. 

 

Ευχή και προσευχή…… να είναι για πάντα γαλήνιοι, και εμείς, όσο ζούμε, να 

τους κρατάμε ζωντανούς στη μνήμη και στη καρδιά μας. 

 

Σγος (Ι) Σταύρος Γιαννικάκης της 337ΜΠΚ/117ΠΜ, 5-10-77 

       Ανθσγος (Ι) Παναγιώτης Πετρούτσος της 337ΜΠΚ/117ΠΜ, 5-10-77 

Υπσγός (Ι) Γεώργιος Κατσιφής της 338ΜΔΒ/117ΠΜ, 15-12-82 

       Ανθσγός (Ι) Λάμπρος Σαλβαράς της 338ΜΔΒ/117ΠΜ, 15-12-82 

Σγός (Ι) Παντελής Παρασκευάς της 337Μ/110ΠΜ, 2-5-84 

       Υπσγός (Ι) Στέφανος Σαρρής της 337Μ/110ΠΜ, 2-5-84 

http://el.wikipedia.org/wiki/1997
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Σγός (Ι) Ηλίας Ανδρώνος της 348ΜΤΑ/110ΠΜ, 11-7-85 

       Ανθσγός (Ι) Δημήτριος Μάρκου της 348ΜΤΑ/110ΠΜ, 11-7-85 

Σγός (Ι) Βασίλειος Χρηστίδης της 337Μ/110ΠΜ, 22-1-87 

       Υπσγός (Ι) Ευάγγελος Ατματζάκης της 337Μ/110ΠΜ, 22-1-87 

Σγός (Ι) Αθανάσιος Βουτίδης της 348ΜΤΑ/110ΠΜ, 7-5-87 

        Υπσγός (Ι) Ηλίας Φατμελής της 348ΜΤΑ/110ΠΜ, 7-5-87 

Σγός (Ι) Πέτρος Πολυχρονάκης της 338ΜΔΒ/117ΠΜ, 20-8-98 

        Υπσγός (Ι) Γεώργιος Παπαθανασίου της 338ΜΔΒ/117ΠΜ, 20-8-98 

Σγός (Ι) Ευστράτιος Γκόλιας της 339ΜΠΚ/117ΠΜ, 17-1-00 

        Υπσγός (Ι) Νικόλαος Νέζης της 339ΜΠΚ/117ΠΜ, 17-1-00 

Υπσγός (Ι) Πολύκαρπος Μουχτούρης της 338ΜΔΒ/117ΠΜ, 18-5-00 

        Υπσγός (Ι) Κωνσταντίνος Αλεξανδράκης της 338ΜΔΒ/117ΠΜ, 18-5-00 

Σγός (Ι) Κυριάκος Καρακίτσος της 337Μ/110ΠΜ, 27-6-02 

        Υπσγός (Ι) Δημήτριος Κωστόπουλος της 337Μ/110ΠΜ, 27-6-02 

Επγός (Ι) Κωνσταντίνος Καραθάνος της 338ΜΔΒ/117ΠΜ, 15-6-04 

        Υπσγός (Ι) Εμμανουήλ Σεβαστάκης της 338ΜΔΒ/117ΠΜ, 15-6-04 
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 Χωρίς αμφιβολία, είναι πολύ δύσκολο να περιγράψεις, να εκθειάσεις 

και να αποδώσεις την τιμή που τους αναλογεί, σε ανθρώπους που εργάστηκαν 

σκληρά και με αυταπάρνηση, για να αφήσουν ζωντανή την παρακαταθήκη του θυρεού 

της ΠΑ «…Αιέν Υψικρατείν…», όπως και του εμβλήματος της Σχολής Ικάρων «… Άμες 

δε γ’ εσσόμεθα πολλώ κάρρονες…». 

Το βέβαιο είναι ότι όσοι υπηρετήσαμε μαζί τους στα PHANTOMS, ή μετά από αυτούς 

ανιχνεύοντας τα έργα τους, ή ακόμα όσοι από εμάς συνεργαστήκαμε από άλλες 

Μονάδες και τύπους αεροσκαφών με τους ΦΑΝΤΟΜΑΔΕΣ, είμαστε ευτυχείς και 

υπερήφανοι που βρεθήκανε στο δρόμο μας, και ακόμα πιο ευτυχείς που ο 

θρύλος του PHANTOM στη ΠΑ, είναι ακόμα ζωντανός. 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ σε όλους τους ΦΑΝΤΟΜΑΔΕΣ, 

 καλές πτήσεις στους εν ενεργεία συναδέλφους 

και ραντεβού στην επέτειο των 50+ χρόνων  

 

ΥΓ 1: Θερμά συγχαρητήρια στη ΠΑ και στην 117 ΠΜ, για τη πρωτοβουλία και 

την οργάνωση της συγκινητικής επετείου των 40 χρόνων PHANTOM ΙΙ στην Ελλάδα. 

Και θερμές ευχαριστίες για την ευγένειά τους να προσκαλέσουν όλους εμάς, τους “εν 

ειρήνη” βετεράνους Φαντομάδες, δίνοντάς μας την ευκαιρία να ανατροφοδοτηθούμε με 

όλες εκείνες τις δυνατές αναμνήσεις, που  μας κρατούν δυνατούς στις σημερινές 

δυσκολίες και τις χαμένες αξίες των καιρών. 

  



 

19 

 ΥΓ  2:  Μη παραλείψετε να επισκεφτείτε τη συνέχεια του αφιερώματός μας, 

στην  εφαρμογή της ιστοσελίδας μας… 

1974 – 2014……και συνεχίζεται… 

 ΙΣΤΟΡΙΕΣ & ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ από τα PHANTOM 

…..για να διαβάσετε αναμνήσεις, εμπειρίες, μαρτυρίες, σχόλια  και μικρές ιστορίες από 

συναδέλφους που υπηρέτησαν (ή συνεργάστηκαν) στις Μοίρες PHANTOM. Μαζί με 

αρκετές φωτογραφίες. 

Η εφαρμογή αυτή θα παραμείνει ανοικτή για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, πριν 

πάρει μια οριστική μορφή, φιλοδοξώντας να φιλοξενήσει όλες τις αναμνήσεις και τις 

φωτογραφίες, που θα θέλατε να μοιραστείτε με τους συναδέλφους και φίλους.  

Για να συμβάλλουμε όλοι μας στην διαφύλαξη και την ανάδειξη της ιστορίας, της 

προσφοράς και των παραδόσεων της ΠΑ, που αποτελεί και διαρκή στόχο και καθήκον 

του Συνδέσμου μας, του “ΙΚΑΡΟΥ”.  

Περιμένουμε λοιπόν τη συμμετοχή όλων. Όποτε βρείτε το χρόνο….  

 

 


