Χαιρετισμός Αρτηγού ΓΕΑ στην Τελετή Αναστολής λειτοσργίας της
348ΜΤΑ και Απόσσρσης των Αεροσκαυών RF-4E Phantom II
Με ηδηαίηεξε ζπγθίλεζε, είκαζηε ζήκεξα εδώ ζηελ ηειεηή ε νπνία
γίλεηαη ζην πιαίζην απόζπξζεο ησλ αεξνζθαθώλ RF-4. Ελόο
αεξνζθάθνπο ζξύινπ, πνπ αμηνπνηήζεθε επηρεηξεζηαθά ζην έπαθξν από
ηελ ειιεληθή Πνιεκηθή Αεξνπνξία (ΠΑ) επί ζαξάληα (40) ζρεδόλ ρξόληα
θαη αγαπήζεθε από όινπο όζνπο είραλ ηελ ηύρε λα ππεξεηήζνπλ καδί
ηνπ, ζηελ εζληθή καο απνζηνιή.
Σηηο 3 Ννεκβξίνπ ηνπ 1978, ην πξώην Recce Phantom κε s/n 771761 πξνζγεηώλεηαη ζην αεξνδξόκην ηεο Λάξηζαο, κε ζθνπό ηνλ
εθζπγρξνληζκό ηεο αεξνπνξηθήο καο ηζρύνο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο
ακπληηθήο καο ζσξάθηζεο, αθνύ ην αεξνζθάθνο RF-4 ζρεδηάζηεθε κε
ζθνπό ηε ζπιινγή πιεξνθνξηώλ, εκέξα θαη λύρηα θαη κε θάζε θαηξό.
Η ΠΑ εθκεηαιιεύηεθε ηηο πνιιαπιέο δπλαηόηεηεο ηνπ
αεξνζθάθνπο θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο επηρεηξεζηαθήο ηνπ δσήο,
αλαζέηνληάο ζ’ απηό πξσηαγσληζηηθό ξόιν ζηελ επηρεηξεζηαθή
ζρεδίαζε, επζύλε πνπ, παξά ην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ, εθπιήξσλε επάμηα
κέρξη θαη ζήκεξα.
Δίθαηα ινηπόλ, ην RF-4 γηα ζαξάληα (40) πεξίπνπ έηε θαηείρε
πεξίνπηε ζέζε ζηελ επηρεηξεζηαθή καο ζρεδίαζε, έλα ξόιν πνπ
θαινύκαζηε ζήκεξα λα θαηαλείκνπκε ζηνλ ινηπό αεξνπνξηθό ζηόιν.
Μεηά από κία ιακπξή δηαδξνκή θη έπεηηα από αμηνπξεπή δηεζλή
παξνπζία, έλα ζεκαληηθό θεθάιαην ηεο ζύγρξνλεο αεξνπνξηθήο ηζηνξίαο
θιείλεη ζήκεξα, κε ηελ απόζπξζε ησλ ηειεπηαίσλ αεξνζθαθώλ RF-4 από
ηελ ΠΑ.
Ταπηόρξνλα ζήκεξα, έρνπκε ηελ αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ηεο 348
Μνίξαο Ταθηηθήο Αλαγλώξηζεο (348ΜΤΑ), ηεο Μνίξαο πνπ απνηέιεζε
ηελ αηρκή ζηε ζπιινγή επηρεηξεζηαθώλ πιεξνθνξηώλ.
H 348 MTA σο κία από ηηο αξραηόηεξεο Μνίξεο ηεο ΠΑ θαη ε
κνλαδηθή ζε απνθιεηζηηθό ξόιν Ταθηηθήο Αλαγλώξηζεο είρε σο
απνζηνιή ηε δηεμαγσγή Ταθηηθώλ Αλαγλσξίζεσλ επ’ σθειεία θαη ησλ
ηξηώλ Κιάδσλ ησλ Ελόπισλ Δπλάκεσλ. Επηπιένλ, εθηεινύζε απνζηνιέο
επ’ σθειεία ππεξεζηώλ θαη θνηλσληθώλ θνξέσλ, όπσο θσηνγξάθεζε
ππξθαγηώλ, νηθηζκώλ, νξηνζέηεζε εθηάζεσλ θ.α. Επίζεο, εθηεινύζε
απνζηνιέο γεληθήο ππνζηήξημεο Ηιεθηξνληθνύ Πνιέκνπ (ΗΠ), θαη
ζπιινγήο ειεθηξνληθώλ πιεξνθνξηώλ (ELINT), ζε πεξίνδν εηξήλεο,
θξίζεο θαη πνιέκνπ.
Είκαη ζηελ επράξηζηε ζέζε λα ζαο δηαβεβαηώζσ, όηη ε 348 Μνίξα
εθπιήξσζε ζην έπαθξν ηελ απνζηνιή πνπ ηεο αλαηέζεθε. Απνζηνιή πνπ
απνηειεί ηε βάζε ησλ δηαθιαδηθώλ επηρεηξήζεσλ θαη ε νπνία έρεη ήδε
αλαηεζεί ζηα ππεξζύγρξνλα F-16 Block 52+ Advance, θαζώο θαη ζηε
Μνίξα κε επαλδξσκέλσλ αεξνζθαθώλ, πνπ ζύληνκα ζα ιεηηνπξγήζεη

από ην αεξνδξόκην ηεο Λάξηζαο, πξνθεηκέλνπ λα θαιύςεη ην θελό ηεο
348 Μνίξαο.
Σην ζεκείν απηό, ζέισ λα εθθξάζσ ηελ επαξέζθεηά κνπ ζε όιν ην
πξνζσπηθό, Ιπηακέλνπο θαη Τερληθνύο, ην νπνίν, παξόηη ε ΠΑ παξέκεηλε
παγθνζκίσο κνλαδηθόο ρξήζηεο ησλ αεξνζθαθώλ, θαηάθεξε λα
αμηνπνηήζεη πιήξσο ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ αεξνζθάθνπο, επηηπγράλνληαο
άξηζηα απνηειέζκαηα, θαηαδεηθλύνληαο ηελ αμία ηνπ αλζξώπηλνπ
παξάγνληα σο πνιιαπιαζηαζηή ηζρύνο. Η απηαπάξλεζε θαη ν δήινο ηνπ,
απνηεινύλ πιένλ ζηνηρείν ηεο ηζηνξίαο καο, αιιά θαη παξάδεηγκα γηα ην
κέιινλ καο.
Κύξηε Αξρεγέ ηνπ ΓΕΕΘΑ,
Κύξηνη επίηηκνη Αξρεγνί,
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη ελ ελεξγεία θαη ελ απνζηξαηεία πνπ είραηε
ηελ ηύρε λα ππεξεηήζεηε ζηηο Πνιεκηθέο Μνίξεο ησλ αεξνζθαθώλ RF-4,
αγαπεηνί πξνζθεθιεκέλνη θαη θίινη ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο θαη ηεο
αεξνπνξηθήο ηδέαο, είκαζηε επγλώκνλεο ζε όινπο εθείλνπο, ηνπο παιηνύο,
πνπ εξγάζηεθαλ κε αγάπε, κε αθνζίσζε, κε επαγγεικαηηζκό θαη κε
πιήξε ζπλαίζζεζε ηεο επζύλεο, αμηνπνηώληαο ζην έπαθξν ηηο
επηρεηξεζηαθέο δπλαηόηεηεο ησλ αεξνζθαθώλ RF-4.
Σαο δηαβεβαηώλσ, όηη παξά ηηο δπζθνιίεο θνηηάκε κε αηζηνδνμία ην
κέιινλ, ρσξίο λα μερλάκε ην παξειζόλ, ζην νπνίν ζηεξηρζήθακε γηα λα
νηθνδνκήζνπκε κε ζπλέπεηα ηε ζπλέρεηα ηνπ Όπινπ καο. Με ζεβαζκό
ζηελ ηζηνξία καο θξαηάκε κηα ρξπζή ζειίδα γηα εθείλνπο, πνπ ζπζίαζαλ
ηε δσή ηνπο ζηελ εθπιήξσζε ηνπ θαζήθνληνο, έηζη ώζηε λα κάζνπλ θαη
λα δηδαρζνύλ θαη απηνί πνπ ζα έξζνπλ, νη αγέλλεηνη, πσο απηόο εδώ ν
ηόπνο δελ γελλά κόλν ηδέεο, αιιά θαη αλζξώπνπο πνπ ηηο ππεξεηνύλ
πηζηά κέρξη ηέινπο.
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