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Επιμέλεια-επεξεργασία ΙΚΑΡΟΣ/ΕΔΙΗΕΕ 

 
Με ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία, την 12η Σεπτεμβρίου, εορτάσθηκε στην 117 ΠΜ η επέτειος 
των 40 χρόνων παρουσίας των αφων PHANTOM II, στην ΠΑ. 
 
Και η μεγάλη επιτυχία της εκδήλωσης, πέρα από τα οργανωτικά για τα οποία αξίζουν τα 
συγχαρητήρια όλων προς τη Διοίκηση και το Προσωπικό της 117 ΠΜ, εστιάζεται στο 
γεγονός ότι το όλο σκηνικό της εκδήλωσης, κατόρθωσε να συνεγείρει συγκλονιστικά 
συναισθήματα και αναμνήσεις, σε όλους τους παρευρισκόμενους βετεράνους Φαντομάδες. 
Και να τους γυρίσει πίσω στο χρόνο, κατά 20, 30, 40, ακόμη και 41 χρόνια για τους 
“αμερικάνους”, τότε  που το αεροσκάφος και η αποστολή ήταν σε απόλυτη προτεραιότητα, 
με όλες τις άλλες προσωπικές υποχρεώσεις και προβλήματα να ακολουθούν μακράν.  
 

Η συναισθηματική “ζημιά” ξεκινούσε αμέσως, με την άφιξη στους χώρους 
της 339 Μ, όπου πραγματοποιήθηκε το κύριο μέρος της εκδήλωσης. Όταν άρχιζαν να 
προβάλουν ο ένας μετά τον άλλον, τα “ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ” του παρελθόντος. Αγαπητοί 
συνάδελφοι οι περισσότεροι (ωστόσο όλοι άξιοι), με τους οποίους είχαμε γνωρίσει εντάσεις 



και δυνατές συγκινήσεις στο ίδιο αφος ή στον ίδιο σχηματισμό. Που μοιραστήκαμε αγωνίες 
και ιδρώτα σε ασκήσεις-αποστολές υψηλού ρίσκου ή σε πτήσεις σε ιδιαίτερα δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες, κυνηγώντας να 
διασφαλίσουμε την δυναμική αεροπορική μας 
παρουσία και υπεροχή, για την αξιοπρέπεια και 
την ασφάλεια του τόπου. Που συν-βιώσαμε 
ατέλειωτες ημέρες και νύκτες, σε 24ωρες 
υπηρεσίες, στα πρόχειρα VAN ή στα δωμάτια-
οικήματα πληρωμάτων επιφυλακής αφων, στην 
Ανδραβίδα, στη Λάρισα, στη Σκύρο, στη Λήμνο, 
στη Σαντορίνη, ή όπου αλλού μας προσγείωναν, 
“τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι”. Που δακρύσαμε μαζί αποχαιρετώντας άτυχους 
συναδέλφους, που έπεσαν στο καθήκον. Προσπαθώντας πάντα για το καλύτερο. 
 
Και φυσικά, ανάμεσα στο πλήθος των Φαντασμάτων, και κάποιες εμβληματικές μορφές που 
μας εκπαίδευσαν αποτελεσματικά και μας ενέπνευσαν το πνεύμα του μαχητή. Που μας 
διοίκησαν με σοφία και αντικειμενικότητα, που μας εμπιστεύτηκαν και που μας χάρισαν την 
εκτίμησή τους ή/και τη φιλία τους. Συνάδελφοι επίσης που εμείς διοικήσαμε, που μας 
εμπιστεύτηκαν τη ζωή τους και που μας τιμούν με το χαμόγελο και την ευγένειά τους. 
Καθώς και κάποιοι άλλοι επίσης, που τότε ίσως “θα μπορούσαν καλύτερα”. Όλοι μεγάλα 
πλέον, “ζωντανά Φαντάσματα” ωστόσο, που με την αποστασιοποίηση που λογικά 
εξασφαλίζει το πέρασμα του χρόνου, δε μπορεί παρά να είναι … “καλά Φαντάσματα”. Αυτό 
θα πρέπει να σκεφτούν ίσως, οι λίγοι και εξίσου αγαπητοί συνάδελφοι (κάποιοι εξ αυτών 
μεγάλοι απόντες), που αντικειμενικές ή υποκειμενικές πίκρες του παρελθόντος, τους 
κρατούν μακριά από τέτοιες συγκινητικές εκδηλώσεις. 
 
Μεγάλη συγκίνηση το κυρίαρχο συναίσθημα, κάποιες δόσεις στιγμιαίας μελαγχολία (για 
ορισμένους) για τα χρόνια που πέρασαν, αλλά και στιγμές προσωρινής αμηχανίας για τις 
περιπτώσεις που η μνήμη μας δε βοηθούσε να θυμηθούμε τα ονόματα κάποιων 
συναδέλφων. Αλλά και αυτή ακόμα η μελαγχολία και η αμηχανία υποχωρούσαν αμέσως 
ακολουθούμενες από γέλια, με τα πειράγματα και τα σχόλια του τύπου …………… 

“ου γαρ μόνο έρχεται …….”. 
 

 
Στην εκδήλωση παρέστησαν όλες οι επίσημες αρχές της ευρύτερhς περιοχής, καθώς και οι 
τοπικοί βουλευτές, μεταξύ των οποίων και ένας επί σειρά ετών Φαντομάς, ο Απτχος (Ι) ε.α. 
Γεώργιος Νταβρής. 
 
 
 

 Το επίσημο μέρος της εκδήλωσης άρχισε 
με την άφιξη και την απόδοση τιμών στον Αρχηγό της 
Τακτικής Αεροπορίας, Απτχο (Ι) Χρήστου Βαΐτση, που 
εκπροσώπησε και τον κ. Α/ΓΕΑ, λόγω απουσίας του 
τελευταίου στο εξωτερικό. ΦΑΝΤΟΜΑΣ από Ανθσγός ο 
Απτχος (Ι) Βαΐτσης, με πολλές ώρες πτήσεων F/RF-4E στο 
ενεργητικό του, δεν θα μπορούσε να λείψει από μια τέτοια 
εκδήλωση. 
 



 
 
 
Στο χώρο της εκδήλωση φυσικά, πρωταγωνιστούσε η παρουσία του επετειακού αφους F-
4E, με το χαρακτηριστικό βάψιμο στο κάθετο σταθερό, συνοδευόμενο από ένα επίσης 
επετειακό RF-4E της 348 ΜΤΑ. 

 

 
 

 
 

Ακολούθησε η καθιερωμένη δοξολογία, και 
μετά η ανάγνωση της Ημερήσιας Διαταγής 
της Μονάδας, από το Διοικητή της και 
εξαιρετικό οικοδεσπότη της εκδήλωσης, 
Σμχο (Ι) Δημήτριο Τζουμερκιώτη (η Η.Δ. 
φαίνεται στο τέλος). Και φυσικά κάπου εκεί 
άρχισαν οι πρώτες διελεύσεις των 
σχηματισμών F-4E.  

 

 
 

 
 

 Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Αρχηγός της 
Τακτικής Αεροπορίας και απεύθυνε  ένα σύντομο 
χαιρετισμό (ολόκληρη η ομιλία στο τέλος), στον 
οποίο ιδιαίτερη αίσθηση έκανε ο σεβασμός και η 
αναγνώριση προς τους βετεράνους Φαντομάδες.  
 
 



 
 

 
 

 
 
Και μετά άρχισε ο μεγάλος χαμός……,  
Ένας χαμός εν πλήρη σχεδιασμό & συντονισμό ……. και με το απόλυτο 
μεγαλείο των μαχητών-αεροπόρων !!! 
 
PHANTOMS άρχισαν να πετάγονται, από χαμηλό ύψος, και από κάθε σημείο του 
ορίζοντα, σε μια σειρά άψογων επιδείξεων προσβολών αέρος-εδάφους LOW APEX.  

 

 
 
Με τους κινητήρες σε πλήρη ισχύ κατά τη φάση της απαγκίστρωσης και της 
διαφυγής, και το θόρυβο από την ώση των 35.800 LBS, να μιλάει κατευθείαν στη 
καρδιά μας.  
 

 
 
Και με τις επιταχύνσεις, στα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια της διαμόρφωσης του 
αφους, να μεταφέρονται σαν αίσθηση και στα δικά μας κορμιά, σαν μια ονειρική 
σύνδεση με το παρελθόν.  
Τότε που και εμείς, σαφώς με περισσότερες αντοχές, “απολαμβάναμε” την 
καταπόνηση των Gs, αξιοποιώντας πλήρως τις επιδόσεις ελιγμών του θρυλικού 
αυτού αφους. 
 



 
 
Ήταν η σειρά των νέων Φαντομάδων, των ΙΚΑΡΩΝ μας που σήμερα επανδρώνουν τις 
Πολεμικές Μοίρες των F/RF-4E, να μας χαρίσουν βαθειά συγκίνηση και πλήθος 
συναισθημάτων. Να μας αποδείξουν, με τον πλέον επαγγελματικό τρόπο, ότι κρατούν ψηλά 
τις παρακαταθήκες που τους αφήσαμε, έχοντας σαν πρώτιστο καθήκον την ΑΠΟΣΤΟΛΗ. 
Με ένα αναβαθμισμένο αφος, που τους επιτρέπει να δρουν με αποτελεσματικότητα στο 
σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον. Και να μας διαβεβαιώσουν ότι επιτελούν το καθήκον 
τους παρά τις όποιες υπηρεσιακές αντιξοότητες, αλλά και τις αμφισβητήσεις θεσμών και 
αξιών, που κατά καιρούς αναφύονται στην ελληνική κοινωνία. 

 

 
 

Μεγάλη συγκίνηση και ενθουσιασμός, για τους μυημένους και μη. Είναι βέβαιο ότι εάν δεν 
υπήρχαν τα γυαλιά ηλίου, λόγω της ηλιόλουστης ημέρας, θα βλέπαμε πολλά μάτια 
βετεράνων δακρυσμένα.  

 

 
 
Αγαπητοί ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ, υποκλινόμαστε στη προσπάθεια, στο έργο σας και τη προσφορά 
σας, και σας ευχαριστούμε για τα έντονα αεροπορικά συναισθήματα που μας προσφέρατε.  
 
Να είστε πάντα καλά, και να απολαμβάνετε δυναμικές, ασφαλείς πτήσεις και καλές 
προσγειώσεις. Και να μπορεί και η ΠΑ να σας εξασφαλίζει πάντα, τις καλύτερες 
δυνατές συνθήκες και μέσα, και κυρίως χαρισματικούς και εμπνευσμένους Διοικητές 
και Ηγέτες. 

 



 
 
Η αεροπορική επίδειξη έκλεισε με μερικές άψογες διελεύσεις σε διάφορους σχηματισμούς, 
και τα αφη προσγειώθηκαν μέσα στα θερμά χειροκροτήματα των παρευρισκόμενων.  
 

Το επίσημο πρόγραμμα της εκδήλωσης 
συνεχίστηκε για το μόνιμο προσωπικό, αλλά και για όσους εκ των 
επισκεπτών το επιθυμούσαν, με επιμνημόσυνη δέηση στο 
μνημείο πεσόντων της Μονάδας και κατάθεση στεφάνων. Είκοσι 
δύο οι απόντες Φαντομάδες, που έπεσαν κατά την εκτέλεση του 
καθήκοντος. Και μερικοί ακόμη που έφυγαν νωρίς, από άλλα 
αίτια. Όπως ο Δκτης που υποδέχτηκε τα πρώτα F-4E, ο τότε 
Σμχος (Ι) Μαραγκάκης. Ο Υπσγος (Ι)  Ι. Μπατάσης που του 
διαγνώστηκε σοβαρή ασθένεια κατά την εκπαίδευση στις ΗΠΑ και απεβίωσε μετά πάροδο 

λίγων μηνών στην Ελλάδα. Ο τότε επιτελής ΕΠΧ της Μονάδος 
Β. Οικονόμου. Ο πρώτος Δκτης της 338 Μ τότε Ασμχος (Ι) 
Αγγελόπουλος. Ο εκ των πρωτεργατών ίδρυσης του ΣΟΤ, τότε 
Επγος (Ι) Ν. Κουκούλας. Ο πρώην ΑΕ της 339Μ 
Στεφανόπουλος. Καθώς επίσης και κάποιοι, που τα ονόματά 
τους δυστυχώς μας διαφεύγουν. Ευχόμαστε η ψυχή όλων τους 
να πορεύεται εν ειρήνη.  
 

Κατά τον ελεύθερο χρόνο που μεσολάβησε, μεταξύ των επίσημων 
εκδηλώσεων στο αεροδρόμιο και του εορταστικού γεύματος, οι περισσότεροι καλεσμένοι 
παρέμειναν κατά μεγάλες παρέες στους χώρους της 339 Μ, της πρώτης Μοίρας F-4E. Εκεί 
μπόρεσαν να χαλαρώσουν λίγο από την ένταση της προηγηθείσας συγκίνησης,  μέσα σε 
ένα φιλόξενο περιβάλλον (οικείο για πολλούς) που είχε διαμορφωθεί και οργανωθεί, για 
τους σκοπούς της εκδήλωσης. 

 

 



Εκεί μπορούσε κάποιος να δει συγκεντρωμένους, σε στρογγυλά τραπέζια, ανθρώπους που 
κάποτε η παρουσία τους, λόγω θέσης, προκαλούσε δέος. Και που συνεχίζουν πλέον, ακόμη 
και σήμερα, να εμπνέουν εκτίμηση και σεβασμό, στη πλειοψηφία των συναδέλφων. 
Χαλαρούς, ευδιάθετους και οικείους με όλους, όπως ταιριάζει σε συγκροτημένες 
προσωπικότητες, που ξέρουν να ξεχωρίζουν το καθήκον και την αποστολή, από τις 
ανθρώπινες στιγμές. Ακόμη και κάποιους, πρώην αυστηρούς και αμίλητους συναδέλφους, 
από χαρακτήρα ή επιλογή, που με έκδηλη αμηχανία προσπαθούσαν να προσαρμοστούν σε 
μια χαρούμενη ατμόσφαιρα μεταξύ ίσων. Μεταξύ ίσων “Βετεράνων” πλέον. 
 

 
Όλοι μαζί λοιπόν, επίτιμοι Α/ΓΕΑ, Πτέραρχοι όλων των κατηγοριών, πρώην Δκτες &  
Υπδκτες Πτερύγων Μάχης και Πολεμικών Μοιρών F/RF-4E, Εκπαιδευτές και 
Εκπαιδευόμενοι,  Προϊστάμενοι και Υφιστάμενοι. ΟΛΟΙ ΩΣΤΟΣΟ ΦΑΝΤΟΜΑΔΕΣ, που 
ανάμεσα στον καφέ και τα αναψυκτικά που ευγενικά μας προσφέρθηκαν από το προσωπικό 
της 339 Μ, βρήκαμε την ευκαιρία να θυμηθούμε τα παλιά και να ανανεώσουμε τους 
δεσμούς που μας ενώνουν, σε σχέσεις αμοιβαίας αναγνώρισης, εκτίμησης και σεβασμού. 
 

 
 
Στα πλαίσια της εκδήλωσης, ιδιαίτερα θετικό υπήρξε το γεγονός ότι δόθηκε 
η ευκαιρία σε δύο συναδέλφους ε.α. Φαντομάδες (ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ & 

ΣΠΥΡΟΥΛΙΑΣ), κατόπιν εκδήλωσης επιθυμιών και κληρώσεως, να 
πετάξουν για μία ακόμη φορά με το θρυλικό αφος. Όπως θετική επίσης 
είναι η προσπάθεια της Ηγεσίας της ΠΑ, που μας ανακοινώθηκε από τον 
Α/ΤΑ, ότι σε επετειακές εκδηλώσεις, οι πτήσεις των αποστράτων να 
αποτελέσουν πλέον μόνιμο θεσμό.  



 
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τη παράθεση εορταστικού γεύματος στη παραλιακή Λέσχη 
της 117 ΠΜ, της γνωστής “ΜΙΜΟΖΑΣ”. Χώρος εμφανώς ανακαινισμένος, για όσους είχαν 
πολλά χρόνια να επισκεφτούν τη Μονάδα, και ασφαλώς καλοδιατηρημένος με μεράκι από 
το προσωπικό υποστήριξης. 
 
Και εδώ η προετοιμασία και η οργάνωση άψογη, ακόμη και στις λεπτομέρειες. Παρά τις 
άκρως περιορισμένες διαθέσιμες πιστώσεις, η ευρηματικότητα και η ευελιξία έκαναν το 
θαύμα τους. Η ποιότητα και η ποσότητα των εδεσμάτων και των ποτών, ήταν σε θέση να 
ικανοποιήσουν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς.  
 
Κατά τη διάρκεια μιας μικρής παύσης από το γεύμα, δόθηκε η ευκαιρία για τη επίδοση 
κάποιων αναμνηστικών στον Αρχηγό της Τακτικής Αεροπορίας, καθώς και στους δύο 
συναδέλφους που είχαν την τύχη και την ευκαιρία να πετάξουν. Επίσης σε όλους τους 
παρευρισκόμενους δόθηκε από ένα εξαιρετικό λεύκωμα + CD, και από ένα επετειακό 
έμβλημα. Και φυσικά ακολούθησαν και κάποια μικρά λογίδρια, τα οποία σύντομα έδωσαν 
τη θέση τους στις πιο ενδιαφέρουσες συζητήσεις μεταξύ ομοτράπεζων, που όλο και κάτι 
είχαν να θυμηθούν, από τις πολλές κοινές περιπέτειες που βίωσαν στα πλαίσια της 
σταδιοδρομίας τους στα PHANTOM.  
 
Και φυσικά, ακόμη και όταν μέσα από τις συζητήσεις, τις θύμισες και τα τσουγκρίσματα 
ποτηριών πέρασε η ώρα, υπήρχαν πολλοί που δεν τους έκανε καρδιά να αποχωρήσουν. 
Κάτι τους κρατούσε στο χώρο. ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΗΤΑΝ Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ. 

 
Θερμά συγχαρητήρια και ευχαριστίες στην Ηγεσία της ΠΑ για αυτή την ωραία 
πρωτοβουλία, του εορτασμού των 50 χρόνων ΦΑΝΤΟΜ στην Ελλάδα. Και φυσικά ακόμη 
πιο θερμά συγχαρητήρια και ευχαριστίες στο Δκτή και στο προσωπικό της 117 ΠΜ, που 
σήκωσαν το βάρος της ωραίας αλλά και σύνθετης αυτής εκδήλωσης, με απόλυτη επιτυχία. 
 
Εκδηλώσεις σαν και αυτές, που αναγνωρίζουν και τιμούν την προσφορά των παλαιότερων 
συναδέλφων, διασφαλίζουν την παράδοση και τη συνέχεια μεταξύ των γενεών,  και 
ενισχύουν το ηθικό όλων. Ιδιαίτερα όμως ενισχύουν το ηθικό και τη δύναμη των εν 
ενεργεία συναδέλφων, σε βαθμό που να μπορούν να κάνουν υπερβάσεις όταν η Πατρίδα 
τους το ζητήσει. Ακόμη και σε εποχές άκρατου βιοπορισμού και μπερδεμένων ή χαμένων 
αξιών και θεσμών. 
 
Θερμά συγχαρητήρια λοιπόν και πάλι σε όλους, και ότι καλύτερο για την ΠΟΛΕΜΙΚΗ μας 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ. 
 

 



 
 
 

Κλείνοντας, ελπίζουμε ότι η περιγραφή της εκδήλωσης, αποδίδει με αντικειμενικότητα τα 
πραγματικά γεγονότα, και κυρίως ότι περιγράφει στο σωστό πλαίσιο, τα συναισθήματα 
που γεννήθηκαν σε όλους μας, μέσα από αυτόν τον επετειακό εορτασμό. Γιατί πραγματικά 
θα θέλαμε να  μεταφέρουμε αυτά τα συναισθήματα, και να τα αφιερώσουμε σε όσους 
Φαντομάδες δε κατάφεραν να είναι μαζί μας,  λόγω σοβαρών προβλημάτων ή άλλων 
σημαντικών προτεραιοτήτων. Ακόμη και σε αυτούς τους αγαπητούς Φαντομάδες που 
απουσίαζαν, γιατί οι συναισθηματικοί  δεσμοί τους με το θρυλικό PHANTOM και τους 
πρώην “συμπολεμιστές” τους μάλλον έχουν τεθεί σε χαμηλότερη προτεραιότητα, ίσως 
λόγω των προβλημάτων και των προκλήσεων της σκληρής πλέον καθημερινότητας.  
 
Γιατί αναμφίβολα, παρόντες και απόντες, λίγο ή πολύ, όλοι έχουν καταθέσει και από ένα 
μέρος της ζωής τους και της ψυχής τους, προκειμένου η δυναμική παρουσία και 
προσφορά, αυτού του αφους και των ανθρώπων που το υπηρετούν, να συνεχίζεται ακόμη 
και μετά από πάροδο 40 ετών. Και από ότι φαίνεται, χάρη στην ψυχή των αεροπόρων μας, 
αλλά και στο μεράκι, την ευφυΐα και τις ανθρώπινες υπερβάσεις των τεχνικών μας, θα 
συνεχίσει να υπηρετεί με ασφάλεια και επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα την ΠΑ και τη 
Πατρίδα, για αρκετά ακόμη χρόνια. 
 
Καλή συνέχεια λοιπόν στο ΦΑΝΤΟΜ και στους σημερινούς ΦΑΝΤΟΜΑΔΕΣ, και για όλους, 
στο επανιδείν, με ραντεβού στο ίδιο μέρος για την ΕΠΕΤΕΙΟ των 50 ΧΡΟΝΩΝ. 
 
Για την ΕΔΙΗΕΕ* 
 
Ιωάννης Δ. Βυζάντιος  
 
 
Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Ικάρων “ΙΚΑΡΟΣ”, εκπροσωπήθηκε στην εκδήλωση από τον 
Πρόεδρο του ΔΣ, Απτχο (Ι) ε.α. Ευάγγελο Γεωργούση, αλλά και από τη συντριπτική πλειοψηφία των 
Φαντομάδων μελών του. 
 

 
 

 
 

 
 
*ΕΔΙΗΕΕ - Επιτροπή Διαχείρισης Ιστοσελίδας Ηλεκτρονικών Εφαρμογών & Εντύπων 
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Κύριε Αρχηγέ Τακτικής Αεροπορίας 
 

Σεβασμιότατε 
 

Κύριοι  επίτιμοι Αρχηγοί, Ανώτατοι και Ανώτεροι εν ενεργεία και εν αποστρατεία Αξιωματικοί της ΠΑ 
 

Κύριοι, εν ενεργεία και εν αποστρατεία, διατελέσαντες Δκτες 110 ΠΜ και 117 ΠΜ και των αντίστοιχων 
Μοιρών τους. 
 

Αξιότιμοι Προσκεκλημένοι 
 

Άνδρες και γυναίκες της 117 ΠΜ 

 

 Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την 117 ΠΜ, η παρουσία σας στην τελετή εορτασμού 
των 40 ετών προσφοράς των Α/Φ F/RF-4 στην ΠΑ και στην πατρίδα γενικότερα, και σας 
καλωσορίζουμε σήμερα εδώ, για να εορτάσουμε με απλότητα και την επιβαλλόμενη 
σεμνότητα, το γεγονός της σαρανταετούς κυριαρχίας με την επιβλητική τους παρουσία,  
των θρυλικών φαντασμάτων, στους ελληνικούς ουρανούς. 
 

 Η σημερινή ημέρα απότελεί λαμπρή γιορτή για την 117 ΠΜ, με έντονο 
συμβολισμό και βαρύνουσα σημασία, καθόσον με τον ερχομό των F-4 στην Ελλάδα, που 
ήταν ότι καλλίτερο είχε να παρουσιάση η αεροναυπηγική εκείνη την εποχή, με τα σύχρονα 
οπλικά και ναυτιλικά συστήματα που έφεραν, αλλάξαν την φιλοσοφία της εναέριας μάχης 
αλλά και της δίωξης-βομβαρδισμού, και έθεσαν τα θεμέλια για την μετέπειτα ίδρυση του 
ΣΟΤ το 1975  και  του ΚΕΑΤ το 1983, που τα φιλοξενεί και τα υποστηρίζει έως σήμερα.  
 

 Τα Φάντομ, με τον ερχομό τους στις 5 Απριλίου του 1974 στην Ελλάδα, αμέσως 
ενεπλάκησαν σε σημαντικές επιχειρησιακές αποστολές για την ΠΑ, αλλά και συμμετείχαν 
σε ανεξίτηλα γεγονότα που καταγράφησαν στην σύγχρονη ιστορία της Πατρίδος μας.  
 

 Τα κυριώτερα από αυτά, που αξίζει να μνημονευθούν, είναι τα ακόλουθα: 
 

  α.   Στις 22 Ιουλίου 1974 δέκα έξι (16) F-4 της 339 Μοίρας  μετασταθμεύουν 
στην 114 ΠΜ στην Τανάγρα και στην 126 ΣΜ στο Ηράκλειο της Κρήτης, για να πάρουν 
μέρος στα γεγονότα της Κυπριακής τραγωδίας, με αποστολή προσβολής τουρκικών 
ναυτικών δυνάμεων στην Κύπρο. Η αποστολή δεν εκτελέστηκε, λόγω μη αποδέσμευσης 
των αεροπορικών δυνάμεων, από την τότε Ηγεσία της ΠΑ. 
 

  β.  Την 3 Οκτωβρίου 1977 έχουμε το πρώτο θανατηφόρο αεροπορικό 
ατύχημα, σε επιχειρησιακή αποστολή αναχαίτισης Α/Φ χαμηλής ταχύτητας S-2 του 
ναυτικού των ΗΠΑ στο Αιγαίο, με πλήρωμα τον Σγο (Ι) Γιαννικάκη και Υπσγό (Ι) 



Πετρούτσο της 339 Μ. 
 

  γ.   Ξημερώματα 25 Μαρτίου 1986 Α/Φ της 337 Μ μετασταθμεύουν στο Α/Δ 
Καστελίου και έπειτα στην 115 ΠΜ στα Χανιά, μαζί με Α/Φ της 339 Μ, για ανάληψη 
ετοιμοτήτων, κατά τα γεγονότα της κρίσης των ΗΠΑ με την Λιβύη . 
 

  δ.   Ένα χρόνο μετά, τον Μάρτιο του 1987 όλα τα Α/Φ F-4  συμμετέχουν σε 
ετοιμότητες και προγραμματισθήκαν για επιχειρησιακές αποστολές, στην κρίση που 
δημιουργήθηκε με την Τουρκία, όταν αυτή έβγαλε το ερευνητικό σκάφος της  στο Αιγαίο, 
για έρευνες υδρογονανθράκων, συνοδεία πολεμικών πλοίων. Α/Φ της 337 Μ και της 338 
Μ προγραμματισθήκαν να συμμετέχουν στη ειδική αποστολή της δύναμης "Δέλτα", που 
σκοπό είχε την καταστολή της εχθρικής ναυτικής δύναμης, ενώ Α/Φ της 339 Μ ήταν σε 
ετοιμότητα στην 135 ΣΜ στη Σκύρο. 
 

  ε.  Την 31η Ιανουαρίου 1996, έξι (6) Α/Φ της 337 Μ απογειώνονται 
μεταμεσονύχτιες ώρες, με εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες, για περιπολία στην 
περιοχή των Ιμίων, στην δημιουργηθείσα ελληνοτουρκική ένταση στην περιοχή, ενώ τα 
υπόλοιπα Α/Φ των Μοιρών F-4, είχαν προγραμματισθεί για ανάλογες επιχειρησιακές 
αποστολές, με σμήνος της 339 Μ σε ετοιμότητα, από το Α/Δ Σαντορίνης. 
 

 Η χώρα μας συνολικά προμηθεύθηκε 117 Α/Φ Φάντομ. 36 Α/Φ F-4Ε  το 1974 
στο πρόγραμμα Peace Icarus I, 2 Α/Φ F-4Ε  τον Ιούνιο του 1976 για αναπλήρωση 
απωλειών, 24 Α/Φ F-4Ε (εκ των οποίων 6 RF-4Ε) το 1978-79 στο πρόγραμμα Peace 
Icarus ΙI, 28 Α/Φ F-4Ε SRA το 1991 από την εθνοφρουρά της Ιντιάνα των ΗΠΑ, και 27 Α/Φ 
RF-4C το 1993-94 (7 εκ των οποίων για πηγή ανταλλακτικών) από την LUFTWAFFE της 
Γερμανίας.  
 

 Στο παγκόσμιο στερέωμα, το Φάντομ έδρασε σε όλα τα "καυτά" σημεία του 
πλανήτη. Εξόπλισε 12 χώρες (ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ιαπωνία, Ν.Κορέα, 
Τουρκία, Αίγυπτος, Ελλάδα, Ισραήλ, Ισπανία, Ιράν και Αυστραλία). Και κατασκευάστηκε σε 
περισσότερες από 30 εκδόσεις, σε σύνολο 5.195 μονάδων (εκ των οποίων 5.057 στις 
ΗΠΑ και 138 στην Ιαπωνία), με την πρώτη του πτήση στις 27 Μαίου 1958 και τελευταίο 
Α/Φ παραγωγής την 25 Οκτωβρίου του 1979.  
 
 Σταθμοί στην ιστορία του ήταν, ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Βιετνάμ, όπου απέδειξε 
την αξία ως πρώτο μαχητικό στον κόσμο πολλαπλού ρόλου, καταρρίπτοντας 277 
συνολικά βορειοβιετναμικά Α/Φ, και ο Αραβοϊσραηλινός πόλεμος στην Μέση Ανατολή, 
όπου τα Ισραηλινά F-4 πέτυχαν σε μια περίοδο 20 περίπου ετών την κατάρριψη 116 
συνολικά Αιγυπτιακών και Συριακών Α/Φ. Άλλες σημαντικές επιχειρήσεις που πήρε μέρος 
ήταν, στην κρίση της Κούβας το 1962, στην κρίση του κόλπου του Τονκίνου το 1964, στον 
Αραβοϊσραηλινό πόλεμο Yom Kippur το 1973, στον Ιρανο-Ιρακινό πόλεμο το 1980 και 
στην Κατιγίδα της Ερήμου το 1991 στο Ιράκ. Χρησιμοποιήθηκε επίσης από το ακροβατικό 
σμήνος των Blue Angels και Thunderbids του ΠΝ και της ΠΑ των ΗΠΑ αντίστοιχα. 
 

 Το F-4 για τον ιπτάμενο αποτελεί πρόκληση, απαιτεί την πλήρη προσοχή και την 
επειδεξιότητά του, αφού σπάνια συγχωρεί λάθη και υπόκειται στην εφαρμογή πληθώρας 
αεροδυναμικών φαινομένων. Για τον τεχνικό είναι ένα τεράστιο εργοστάσιο και σχολείο 
βασικής εκπαίδευσης στις αεροπορικές εφαρμογές, αναδείχθηκε δε σε ένα πειραματικό 
εργαλείο διερεύνησης στον τομέα της αεροδυναμικής και συνέβαλε τα μέγιστα στην 
ανάπτυξη συστημάτων αεροσκαφών.  



 

 Το Φάντομ σήμερα, μετά τον εκσυγχρονισμό των ηλεκτρονικών του και την 
δομική αναβάθμιση που υπέστει και πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 21ου αιώνα στη 
Γερμανία, κοιτάει στα ίσια τους αντιπάλους του, σε όλους τους ρόλους των αεροπορικών 
επιχειρήσεων, ημέρα και νύχτα, εξαπολύοντας με μεγάλη ακρίβεια το σύνολο των όπλων 
του ελληνικού οπλοστασίου, και είναι ένα σύγχρονο και δυναμικό οπλικό σύστημα, με 
κύριο χαρακτηριστικό τις υψηλές επιχειρησιακές επιδόσεις,  στην φαρέτρα της ΠΑ.   
 

 Με τη σημερινή επέτειο τιμούμε όλους αυτούς τους παλιούς συμπολεμιστές, 
μέντορες και εμπνευστές, τεχνίτες και συντηρητές, που αγωνίστηκαν και εργάστηκαν με 
υπομονή και επιμονή, με ζήλο και αφοσίωση, με ομοψυχία και ενότητα, ως μια ισχυρή 
ομάδα, μια οικογένεια που εργάσθηκε παραμερίζοντας το προσωπικό όφελος για το κοινό 
καλό, για να μπορούν τα Φάντομ, 40 χρόνια μετά, να εξακολουθούν να γράφουν ιστορία 
στους ελληνικούς ουρανούς. 
 

 Αγαπητοί προσκεκλημένοι. 
 

 Υποκλίνομαι με βαθύ σεβασμό στη προσφορά σας, και αισθανόμαστε την 
ανάγκη, τα σημερινά στελέχη, να σας εκφράσουμε ένα τεράστιο ευχαριστώ για το έργο, τις 
γνώσεις και τις ιδέες που μας  μεταλαμπαδεύσατε, έχοντας συμβάλλει στην αποστολή που 
επιτελούν σήμερα τα πληρώματά μας. Ένα ευχαριστώ για τον ιδρώτα, τις θυσίες, τον 
κόπο, το αίμα, τις αγωνίες και πάνω από όλα την "ψυχή τε και σώματι" προσφορά σας, 
που σας τοποθετούν σε εξέχουσα θέση στα μάτια όλων μας.  Γράψατε λαμπρές σελίδες 
ιστορίας και δημιουργήσατε ένα χρέος που οφείλουμε να το συνεχίσουμε και να το 
διαφυλάξουμε, διότι αποτελεί ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης, δύναμης και αισιοδοξίας για 
ένα λαμπρότερο μέλλον. 
 

 Κύριε Αρχηγέ. 
 

 Η παρακαταθήκη που έχει αφήσει το σύνολο του προσωπικού που πέταξε και 
εργάσθηκε τα 40 αυτά χρόνια στα Φάντομ, αποτελεί δείγμα επαγγελματισμού υψηλοτάτου 
επιπέδου, και ως ταπεινός εκφραστής του, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι θα 
συνεχίσουμε το έργο μας, με βαθιά συναίσθηση του καθήκοντος απέναντι στην υψηλή 
αποστολή που μας έχει ανατεθεί, και έχουμε ως όραμα να ανεβάσουμε την ΠΑ ακόμη πιο 
ψηλά, εκεί που ορίζει το χρέος προς την πατρίδα.  
 

 Τελειώνοντας, θα ήθελα να αφιερώσω την ιστορική αυτή τελετή, αποτύοντας 
φόρο τιμής και κλείνοντας εβλαβικά το γόνυ, στους 22 Ιπταμένους Φαντομάδες, που 
θυσίασαν στο βωμό της πατρίδος το πολυτιμότερο αγαθό, την ζωή τους, στο υπέρτατο 
καθήκον, στην ελληνική λεβεντιά και φιλότιμο, που αιώνες με το αίμα της ποτίζει το δένρο 
του καθήκοντος, σε πείσμα κάθε αξιακής καθίζησης, διατυμπανίζοντας πως ο Έλληνας 
αεροπόρος δεν αγωνίζεται για τις υλικές απολαβές, αλλά για την αρετή.   
 

  Σας ευχαριστώ 
 
Σμχος (Ι) Δημήτριος Τζουμερκιώτης, Διοικητής 117 ΠΜ 
 
Ο Σμχος (Ι) Δημ. Τζουμερκιώτης έχει υπηρετήσει επί σειρά ετών ως Ιπτάμενος αφων F-4E  στη 337 Μ. Στην 
ίδια Μοίρα έχει διατελέσει Δκτης Σμήνους Μάχης, Αξκος ΕΠΧ καθώς και Δκτης της. Επίσης, έχει διατελέσει 
Υπδκτης στην 110 ΠΜ, ενώ από τον Απρίλιο του 2013 έχει τα καθήκοντα Δκτη της 117 ΠΜ.  



 

 

“Ομιλία – Χαιρετισμός, για τα 40 χρόνια PHANTOM II στη ΠΑ” 

Ανδραβίδα 12 Σεπτεμβρίου 2014 

Απτχος (Ι) ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΪΤΣΗΣ,  Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας 

 

Σεβασμιότατε, κύριοι Βουλευτές, Κύριοι Επίτιμοι Αρχηγοί του ΓΕΑ, Κύριοι Επίτιμοι Αρχηγοί 

της ΤΑ, αγαπητοί εν ενεργεία και εν αποστρατεία Συνάδελφοι,  

Κυρίες και Κύριοι, 

Μεταφέροντας τους χαιρετισμούς  και  τις ευχές του Αρχηγού του ΓΕΑ, ο οποίος για 

υπηρεσιακούς  λόγους δεν μπορεί να παρίσταται σήμερα  εδώ, σας καλωσορίζω σε αυτήν 

την πολύ σημαντική, κατά την άποψή μου, εορτή. 

  

Σήμερα, δε γιορτάζουμε απλά τα 40 χρόνια της 

επιχειρησιακής και απόλυτα επιτυχημένης  λειτουργίας, ενός 

οπλικού συστήματος.  Σήμερα, γιορτάζουμε τα 40 χρόνια, από την 

ημέρα εκείνη, κατά την οποία συντελέστηκε μία επιχειρησιακή 

αναβάθμιση που δεν είχε προηγούμενο στην ΠΑ. Θα μπορούσε να 

χαρακτηρισθεί ίσως η αναγέννηση  της ΠΑ, γιατί με την έλευση των 

ΑΦ F-4Ε,  η ΠΑ πέρασε σε άλλο επίπεδο. Και από το επίπεδο, ας 

μου επιτραπεί η έκφραση, ‘’ερασιτεχνικού επαγγελματισμού’’, 

πέρασε στον απόλυτο επαγγελματισμό και στην απόλυτη 

τυποποίηση, γεγονός που ως συνέπεια, πέραν της επιχειρησιακής 

αναβάθμισης της ΠΑ, συντέλεσε σημαντικά και στη ραγδαία  

μείωση των δεικτών ασφαλείας πτήσεων και εδάφους.  

 

Πέραν της τεχνολογικής επανάστασης  στα οπλικά συστήματα που εισήλθαν στο 

οπλοστάσιο της ΠΑ, το πιο σημαντικό ήταν η νέα φιλοσοφία. Μια νέα φιλοσοφία, που οι 

συνάδελφοι που εκπαιδεύτηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν επέστρεψαν, 



μεταλαμπάδευσαν στο σύνολο του προσωπικού της  ΠΑ. Οι νέες πρακτικές,  οι νέοι δρόμοι 

που άνοιξαν για την ΠΑ, ανέβασαν την επιχειρησιακή της  ικανότητα σε πολύ υψηλό 

επίπεδο. Η δημιουργία του Σχολείου Όπλων Τακτικής, από τους πρωτοπόρους ιπταμένους 

των αφων F-4Ε, και στη συνέχεια η συγκρότηση του Κέντρου Αεροπορικής Τακτικής, ήταν  

πολύ μεγάλα επιτεύγματα για την Πολεμική  μας Αεροπορία. 

 

H τεχνογνωσία που αποκτήθηκε απο τις νέες τεχνολογίες που εισήχθησαν, δημιούργησε 

μία δεξαμενή τεχνικού προσωπικού λίαν υψηλής κατάρτισης, και βελτίωσε σημαντικά τον 

τομέα συντήρησης και επιχειρησιακής εκμετάλλευσης του στόλου των αφων της ΠΑ. 

Επιπλέον, παρατηρήθηκε μία πρωτόγνωρη ανάπτυξη και καθιέρωση καινοτόμων για την 

εποχή διαδικασιών και μεθόδων, οι οποίες βελτίωσαν θεαματικά το τεχνικό - εφοδιαστικό 

μας σύστημα. 

Πέραν αυτών όμως, εξίσου σημαντικό είναι ότι, οι συνθήκες που δημιούργησαν οι 

πρωτοπόροι Ιπτάμενοι και τεχνικοί των αφων F-4Ε, μετά από λίγα χρόνια, έκαναν πολύ 

πιο απλή και ομαλή την ένταξη των αφων 3ης γενιάς στο οπλοστάσιο της ΠΑ, κάτι που 

αποτέλεσε και τον επόμενο μεγάλο σταθμό στην ιστορία της ΠΑ. Η προσφορά λοιπόν 

όλων αυτών των συναδέλφων, αρκετοί από τους οποίους βρίσκονται σήμερα μαζί μας,  

ήταν ανεκτίμητη  για την Πολεμική μας Αεροπορία. 

 

 

Προσωπικά, αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή, που παρευρίσκομαι σήμερα εδώ  ως 

Αρχηγός της Τακτικής Αεροπορίας, έχοντας ταυτόχρονα το προνόμιο, να είμαι ο 

αρχαιότερος εν ενεργεία διαθέσιμος ιπτάμενος στα αφη F-4Ε. Ωστόσο, εάν μου επιτρέπετε 

να σας το εξομολογηθώ, όταν προηγουμένως έφτασα στον χώρο της τελετής και μου 

απεδόθησαν οι τιμές, αισθάνθηκα άβολα. Γιατί κατά την άποψή μου,  τιμή θα πρέπει να 

αποδώσουμε όλοι εμείς που σήμερα είμαστε στην Αεροπορία, στους συναδέλφους που 

βρίσκονται σήμερα εδώ, στους πρωτοπόρους,  που δημιούργησαν τις βάσεις για το 



οικοδόμημα που έχουμε σήμερα.  Θέλω να τους ευχαριστήσω λοιπόν, εκ μέρους όλου του 

προσωπικού της ΠΑ, να τους συγχαρώ για όλα αυτά που έχουν κάνει, και να τους 

υποσχεθώ ότι θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας, βασιζόμενοι στο δικό τους έργο,  για 

την περαιτέρω αναβάθμιση και βελτίωση της επιχειρησιακής μας ικανότητας. 

 

Τέλος, στη Μονάδα και στο προσωπικό της, που συνεχίζει να αξιοποιεί με το καλύτερο 

τρόπο τα αφη F-4E, τα οποία μετά την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών τους συστημάτων 

δεν υπολείπονται σε επιδόσεις τα αντίστοιχα Α/Φ τρίτης γενιάς, εύχομαι καλές και ασφαλείς 

πτήσεις και τους καλώ να συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο, την προσπάθεια και το ανεκτίμητο 

έργο  το οποίο προσφέρουν. 

 

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους, που τιμάτε  τη σημερινή εκδήλωση, 

και επιτρέψτε μου να χειροκροτήσουμε όλοι μαζί τους πρωτοπόρους 

των αφων F-4 Ε, που βρίσκονται σήμερα εδώ. 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ. 

 

 
 


