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«Αφανείς ήρωες» 

Του Κων/νου Π. Αναγνωστάκη  

Ασμχου (ΤΜΑ) ε.α. (28ης Σειράς ΣΤΥΑ) 

Αντιπρόεδρου ΔΣ/ΣΑΣΤΥΑ & Γραμματέα ΔΣ/ΕΑΑΑ  

 

Στο άκουσμα της φράσης «Πολεμική Αεροπορία» οι περισσότεροι 

σκέφτονται την εικόνα ενός μαχητικού αεροσκάφους με το χειριστή του, στον 

αέρα. «Η αιχμή του δόρατος» βέβαια είναι οι «ιπτάμενοι».  

Για να βρεθεί όμως στον αέρα ένα αεροπλάνο ή ελικόπτερο, πρέπει 
νωρίτερα να ακολουθηθούν κάποιες άλλες διαδικασίες, στις οποίες εμπλέκονται 
πολλοί περισσότεροι από τον αριθμό του πληρώματος ενός αεροπλάνου. 
Είναι αυτοί που τους ονομάζουμε «αφανείς ήρωες». 

Για να γίνω συγκεκριμένος:  

1. Η τήρηση της ετοιμότητας και της υψηλής διαθεσιμότητας των 

αεροσκαφών ή των ελικοπτέρων οφείλεται στους τεχνικούς όλων των 

ειδικοτήτων. Είναι αυτοί που μοχθούν επί 24ωρο, για την επιτυχία όλων των 

επιχειρήσεων - αποστολών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), σε κάθε Πολεμική, 

Αερομεταφορική και Εκπαιδευτική Μοίρα. Είναι αυτοί που συντηρούν 

προληπτικά με περιοδικές επιθεωρήσεις τα αεροσκάφη και επιδιορθώνουν τις 

εμφανιζόμενες βλάβες. Είναι αυτοί που με επινοήσεις και βελτιώσεις των 

διαφόρων συστημάτων των αεροσκαφών και του εξοπλισμού τους, συμβάλλουν 

στην ασφάλεια και αυξάνουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα της ΠΑ. Είναι οι 

τελευταίοι που αποδεσμεύουν το χειριστή και οι πρώτοι που τον υποδέχονται. 

Είναι αυτοί που νοιώθουν την αγωνία, αλλά και την ικανοποίηση όταν μετά από 

κάθε πτήση γυρίζουν ασφαλείς οι οικογενειάρχες χειριστές!!! 

2. Για να τηρηθεί από τους τεχνικούς αυτή η υψηλή διαθεσιμότητα 

των αεροσκαφών, των ελικοπτέρων, των οχημάτων, των μηχανημάτων, των 

RADAR, των εγκαταστάσεων, των διαφόρων εξοπλιστικών συστημάτων κλπ, θα 

πρέπει να έχει εξασφαλιστεί η εφοδιαστική υποστήριξη από ανταλλακτικά 

αναλώσιμα και μη αναλώσιμα, που κάποιοι έχουν προγραμματίσει ότι θα 

απαιτηθούν για τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων, τα έχουν αποθηκεύσει και τη 

συγκεκριμένη στιγμή τα διαθέτουν. Αυτοί είναι οι εφοδιαστές.  

3. Η εφοδιαστική υποστήριξη των οπλικών συστημάτων θα πρέπει 

να καλύπτονται οικονομικά από κάποιους που έχουν προβλέψει τις παραπάνω 



2 
 

απαιτήσεις στους ετήσιους προϋπολογισμούς που συντάσσονται και δεν είναι 

άλλοι από τους οικονομικούς. 

4. Πριν την αποδέσμευση από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Μοίρας, 

οι χειριστές συμβουλεύονται τους μετεωρολόγους για τις περιοχές με τα 

«ύποπτα καιρικά φαινόμενα».  

5. Βρισκόμενο στον αέρα το αεροπλάνο, άμεσα καθοδηγείται και 

κατευθύνεται (μέσω των radars) στον Εθνικό Εναέριο Χώρο. Είναι οι ελεγκτές 

αναχαιτίσεων, που ασχολούνται με την επιτήρηση, με τον έλεγχο της εναέριας 

κυκλοφορίας, καθώς και με τα οπλικά συστήματα αεράμυνας. 

6. Για το παραπάνω προσωπικό κάποιοι φροντίζουν τη διατροφή 

τους και φυσικά είναι οι μάγειρες των μονάδων. 

7. Για όλους αυτούς που εργάζονται μέσα στις μονάδες, υπάρχουν 

εκείνοι που φυλάττουν τη μονάδα και δεν είναι άλλοι από τους άμυνας 

αεροδρομίων και μονάδων. 

8. Τέλος, πίσω απ’ όλους αυτούς υπάρχουν οι «φύλακες άγγελοι» Το 

ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό 

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι πριν από την απογείωση ενός αεροσκάφους, 

λαμβάνει χώρα μια σειρά εργασιών από μία ανθρώπινη αλυσίδα, ώστε το 

τελευταίο να βρεθεί στον αέρα σύντομα και προπάντων με ασφάλεια. κάτω από 

αντίξοες συνθήκες, προκειμένου να υπάρχει η απαραίτητη διαθεσιμότητα των 

ιπτάμενων μέσων και του επίγειου εξοπλισμού.  

Ένας όγκος εργασιών που φαίνεται ατελείωτος, που όμως αυτοί οι 

αφανείς ήρωες φέρνουν πάντα εις πέρας!!! 

Οι πολιτικοί και στρατιωτικοί «ηγέτες», ας μη «πειραματίζονται» με 

τους εκάστοτε νόμους που «φέρνουν» και να μη σπέρνουν το διχασμό στο 

προσωπικό της. Να μην παραβλέπουν ότι χωρίς ομοψυχία, ενότητα, 

αφοσίωση στο καθήκον, πειθαρχία, συναδελφικότητα, αμοιβαιότητα, 

πνεύμα αυτοθυσίας, υψηλό φρόνημα και ηθικό ΔΕΝ μπορεί να 

διασφαλιστεί η απαραίτητη διαθεσιμότητα, η ανάλογη επιχειρησιακή 

εκμετάλλευση και αποτελεσματικότητα των οπλικών συστημάτων, για την 

προάσπιση της ελευθερίας και της εδαφικής μας ακεραιότητας της 

πατρίδας μας, όταν τριγύρω μας ηχούν σειρήνες πολέμου…!!! 

….Και επειδή, γενικότερα η πολιτική ηγεσία, έχει καταρρακώσει σε 

μεγάλο βαθμό το κύρος των Ενόπλων Δυνάμεων, κατά καιρούς, με 

αλλοπρόσαλλους χαρακτηρισμούς όπως «αντιπαραγωγικοί», «αυτιστικοί», 
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καθώς και με τις μειώσεις των μισθών τους κατά 55-60 %.....ας προσέξει (η 

πολιτική ηγεσία), γιατί ποτέ δεν είναι αργά να διορθώσει τις αδικίες που 

έχουν υποστεί τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Αυτά τα οποία δεν 

πτοήθηκαν και δεν πτοούνται. Αυτά τα οποία συνέχισαν και συνεχίζουν να 

προσφέρουν αγόγγυστα τα μέγιστα στην πατρίδα μας….!!! 


