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ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚ

Phantom
Οι πιλότοι

εκπαιδευονιαι
ônos θα

πολεμήσουν
Ελάχισια τα περιθώρια αντίδραση αν συμβεί

κάπ απρόοπιο επισημαίνει σία ΝΕΑ
ο avnniépapxos ε.α Kiovoiavrivos Iaipiôns

Γιατί έχουμε τόσα δυστυχήματα
σε εκπαιδευτή δραστηριότητε5 Tns ΠΑ

ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ

Το
λάθος ενός γιατρού

συνήθως το βρίσκουμε
στη νεκροψία Αντίθετα

το λάθος ενός πιλότου δύσκολα θα
το εντοπίσουμε διότι ο πιλότος θα
το έχει πληρώσει με την ίδια του τη
ζωή Η παραπάνω φράση χρησιμοποιείται

ως black humor μεταξύ
των αεροπόρων Φανερώνει όμως το
πόσο απαιτητικό είναι να χειρίζεται
κανείς ένα πολεμικό αεροσκάφος

και πόσο
ελάχιστα
περιθώρια
αντίδρασης έχει
αν κάτι πάει στραβά

Ουδείς μπορεί να απαντήσει με
σιγουριά τι συνέβη την περασμένη
Δευτέρα και οδήγησε στη συντριβή
του αεροσκάφους Phantom F-4 και
στον χαμό των δύο χειριστών της
Πολεμικής Αεροπορίας του 29χρο
νου Μάριου-Μιχαήλ Τουρούτσικα
και του 3 1 χρόνου Ευστάθιου Τσιτ
λακίδη Είναι γνωστό όμως ότι το
αεροσκάφος των δύο πιλότων συμμετείχε

σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό
σενάριο σε πτήση χαμηλής ναυτιλίας

Πετούσαν δηλαδή σε πολύ
χαμηλό ύψος περίπου 100 μέτρα
πάνω από τη θάλασσα και με ταχύτητα

600-700 χλμ
Οπως επισημαίνει στα ΝΕΑ ο

αντιπτέραρχος ε.α Κωνσταντίνος
Ιατρίδης η εκπαίδευση των ικάρων
της Πολεμικής Αεροπορίας είναι
σκληρή και απαιτητική και περιλαμβάνει

πολύ δύσκολα και σύνθετα
σενάρια Τονίζει όμως πως όταν
πετάς πολύ χαμηλά όπως συνέβη
με το συγκεκριμένο αεροσκάφος
στην Ανδραβίδα σε ύψος μόλις

Ο υηοσμηναγόε Mapios
Μιχαήλ Τουρούτσικαε

Ο σμηναγόβ Ευστάθιοβ
Τσιτλακίδηβ

100 μέτρων και με πολύ υψηλές
ταχύτητες περίπου 700 χλμ ο χρόνος

αντίδρασης τα περιθώρια αντίδρασης

σε περίπτωση που κάτι δεν
πάει καλά είναι πραγματικά ελάχιστος

Μόλις μερικά δευτερόλεπτα
Αυτό σημαίνει εξηγεί ο έμπειρος
πιλότος που διαθέτει πάνω από
4.000 ώρες πτητικής εμπειρίας σε
μαχητικά αεροσκάφη F-4 Φάντομ
και σε εκπαιδευτικά αεροσκάφη
πως ουσιαστικά δεν προλαβαίνεις
να αντιδράσεις αν παρουσιαστεί
ο αστάθμητος παράγοντας μία
απρόβλεπτη μηχανική βλάβη ένα
στιγμιαίο ανθρώπινο λάθος Ακόμη
κι αν οι χειριστές αντιληφθούν ότι
κάτι δεν πάει καλά αν βρίσκονται
σε τόσο χαμηλά ύψη και πετούν με
τόσο μεγάλες ταχύτητες και προλάβουν

να ξεκινήσουν τη διαδικασία

Το τελευταίο αντίο στον Στάθη Τσιτλακίδη σε κλίμα
ΤΗΣΕΥΗΣ
ΣΑΛΤΟΥ

Η τελευταία πράξη της τραγωδίας με το
μοιραίο Phantom που συνετρίβη 25
ναυτικά μίλια νότια της Ανδραβίδας

το πρωί της Δευτέρας γράφτηκε χθες στο
χωριό Γρανίτη Δράμας όπου σε κλίμα βαθιάς
οδύνης συγγενείς φίλοι συνάδελφοι και
κάτοικοι αποχαιρέτησαν τον πιλότο Στάθη
Τσιτλακίδη

Συντετριμμένοι έφτασαν στην εκκλησία
νωρίς το πρωί οι γονείς του κυβερνήτη για
να πουν το τελευταίο αντίο στον δικό τους

Στάθη με την εικόνα της μητέρας του να
συγκλονίζει Εχοντας καρφωμένο το βλέμμα
της στον ουρανό ψέλλιζε τις λέξεις ψηλά
ψηλά Αίγα λεπτά αργότερα έφτασε υποβασταζόμενη

και κρατώντας σφιχτά μια κοινή

τους φωτογραφία και η σύντροφος του
31χρονου πιλότου Μαρία με την οποία ο
σμηναγός έκανε όνειρα για την κοινή τους
ζωή Μάλιστα η οικογένεια είχε αποφασίσει
να μοιράσει κατά τη διάρκεια της κηδείας
κουφέτα και λευκά τριαντάφυλλα καθώς
ο σμηναγός ετοιμαζόταν τους επόμενους
μήνες να παντρευτεί

Το φέρετρο με τη σορό του σμηναγού
καλυμμένο με την ελληνική σημαία το οποίο
κουβαλούσαν οι φίλοι και συμφοιτητές του
από τη Σχολή Ικάρων πέρασε περίπου στις
1 1 και μισή μπροστά από τα παραταγμένα
αγήματα Μπροστά βρισκόταν ο φίλος και

συνάδελφός του ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες

θα τον πάντρευε τους επόμενους
μήνες κρατώντας το πηλήκιο και το ξίφος
του 31 χρόνου σμηναγού και συγκρατώντας
με δυσκολία τα δάκρυά του

Η εκκλησία των Παμμεγίστων Ταξιαρχών
στο Κάτω Νευροκόπι Δράμας από νωρίς είχε
γεμίσει ασφυκτικά από κόσμο που ήθελαν
κρατώντας λουλούδια να τιμήσουν τον 3 1 χρόνο

αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας
Το παρών στην κηδεία του σμηναγού έδωσε
η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σα
κελλαροπούλου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης ο υπουργός Εθνικής Αμυνας
Νίκος Παναγιωτόπουλος ο αρχηγός ΓΕΕ
ΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος ο αρχηγός ΓΕΑ
αντιπτέραρχος Θεμιστοκλής Μπουρολιάς
ανώτατοι αξιωματικοί εκπρόσωποι πολιτικών
κομμάτων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΕΝΑΣ ΗΡΩΑΣ Επικήδειο εκφώνησε ο αδελφός

του Στάθη Τσιτλακίδη ο οποίος εμφανώς
συγκινημένος είπε πως ο σμηναγός δεν

υπήρξε ποτέ ένας απλός άνθρωπος Σήμερα
θρηνούμε έναν άνθρωπο σε εισαγωγικά γιατί
ποτέ δεν υπήρξες μόνο άνθρωπος αλλά ένας
ήρωας Σήμερα τιμούμε τη θέληση και την
προσπάθεια να καταφέρει ένας άνθρωπος
αυτό που θέλει με οποιοδήποτε κόστος Σήμερα

τιμούμε αυτόν που μας έδειξε τον δρόμο
Από το ακριτικό Νευροκόπι απέδειξες για
μια ακόμη φορά ποια είναι τα ιδανικά της
πατρίδας Απέδειξες τις έννοιες της οικογένειας

και της φιλίας Ησουν και θα είσαι
πάντα το παράδειγμα προς μίμηση Σήμερα
δεν πρόκειται να λυπηθούμε Θα βρίσκεσαι
πάντα στη σκέψη μας και στη σκέψη όλων
των Ελλήνων Στάθη και Μάριε σας αγαπούμε
και θα σας τιμούμε
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Από το 1990 έωβ σήμερα έχουν καταγραφεί
δεκάδεβ πτώσειβ ή άλλου είδουβ ατυχήματα
αεροσκαφών τηβ Πολεμικήβ Αεροπορίαβ
τηβ Αεροπορίαβ Στρατού και του Πολεμικού
Ναυτικού με αποτέλεσμα να έχουν χάσει τη
ζωή tous 162 άνθρωποι

για εκτόξευση δεν είναι καθόλου
βέβαιο ότι αυτή θα ολοκληρωθεί
με επιτυχία Μπορεί να μην τους
φτάσουν δηλαδή τα κρίσιμα δευτερόλεπτα

που χρειάζονται για να
ανοίξει το αλεξίπτωτο

ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ Σχολιάζοντας

το γεγονός ότι οι Ενοπλες
Δυνάμεις έχουν βαρύ φόρο αίματος
από τα δυστυχήματα με πολεμικά
αεροσκάφη και ελικόπτερα τα τελευταία

30 χρόνια και μάλιστα κυρίως
σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες
ο αντιπτέραρχος ε α Κ Ιατρίδης
υπογραμμίζει πως οι πιλότοι εκπαιδεύονται

όπως θα πολεμήσουν
Ουσιαστικά πολεμούν στην ειρήνη

για να αποτρέψουν έναν πόλεμο

Αγγίζουν τα όριά τους Οταν
αποφοιτούν από τη Σχολή Ικάρων
γνωρίζουν πως ένα ποσοστό απ
αυτούς δεν θα τα καταφέρουν Η
ζωή του πιλότου είναι δύσκολη Αν
δεν αγαπάς την πατρίδα δεν μπορείς
να πετάξεις

Η παλαιότητα του αεροσκάφους

με το οποίο πετούσαν οι άτυχοι πιλότοι

Phantom F-4 ηλικίας 40 και
πλέον ετών δεν παίζει ρόλο τονίζουν

έμπειροι χειριστές Ακόμη και
ένα παλιό αεροσκάφος αν περνάει
από τους απαιτούμενους ελέγχους
είναι ασφαλές

ΤΑ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ Από το 1990 έως
σήμερα έχουν καταγραφεί δεκάδες
πτώσεις ή άλλου είδους ατυχήματα
αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας

της Αεροπορίας Στρατού και
του Πολεμικού Ναυτικού με αποτέλεσμα

να έχουν χάσει τη ζωή τους
162 άνθρωποι Τα περισσότερα απ
αυτά έχουν σημειωθεί σε εκπαιδευτικές

δραστηριότητες και ελάχιστα
δύο-τρία σε αποστολές αναχαίτισης
τουρκικών αεροσκαφών Σημειώνεται

ότι το πιο πολύνεκρο δυστύχημα
με πολεμικό αεροσκάφος ήταν αυτό
που είχε συμβεί στις 5 Φεβρουαρίου
1990 όταν κατέπεσε αεροσκάφος
C130H στο όρος Οθρυς της Φθιώτιδας

Είχε 63 νεκρούς

βαθιάς οδύνης
Μόλις η σορός βγήκε από την εκκλησία

το πλήθος άρχισε να φωνάζει για μια ακόμη
φορά Αθάνατος πριν ξεκινήσει να ακολουθεί

πεζή μέχρι το κοιμητήριο την τελευταία
κατοικία του σμηναγού Στη μητέρα του
δόθηκε η σημαία με την οποία ήταν τυλιγμένο

το φέρετρο το ξίφος και το πηλήκιο
του Στάθη

Αξίζει να σημειωθεί πως το Συμβούλιο
Αρχηγών Γενικών Επιτελείων θέλοντας να
τιμήσει τους δύο αξιωματικούς της Πολεμικής

Αεροπορίας τους απέδωσε τον ανώτατο
βαθμό ονομάζοντάς τους αντιπτεράρχους
Από την πλευρά του ο Δήμος Νευροκοπίου
σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου
αποφάσισε να κηρύξει τριήμερο πένθος και
να ονοματίσει κάποιον κεντρικό δρόμο ή
δημοτικό κτίριο Σμηναγός Ευστάθιος Τσιτ
λακίδης

Το παιχνίδι
ms μοίρας για
τον Α/ΓΕΑ Θεμιστοκλή
Μπουρολιά

Είναι από εκείνα τα περίεργα
παιχνίδια που επιφυλάσσει η
μοίρα σε κάποιους ανθρώπους

Εδώ σ αυτή τη ζωή και όχι στη
σφαίρα της φαντασίας Οταν προ
ημερών ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέ
ραρχος Θεμιστοκλής Μπουρολιάς
επισκέφτηκε την οικογένεια του
αδικοχαμένου 29χρονου υποσμηναγού

Μάριου-Μιχαήλ Τουρού
τσικα στην Τρίπολη μαζί με τον
αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Κωνσταντίνο

Φλώρο για να εκφράσει
τα συλλυπητήριά του είναι

απίθανο να μην ανακάλεσε στη
μνήμη του τα συλλυπητήρια που
απευθύνονταν σ εκείνον και την
οικογένειά του πριν από 44 χρόνια

Ο Θεμιστοκλής Μπουρολιάς
σε ηλικία 17 ετών μαθητής της Γ
Λυκείου ήταν τότε μάθαινε στις
29 Μαΐου 1979 ότι το αεροσκάφος

τύπου Τ-33 του 367 Σμήνους
Εφηρμοσμένης Εκπαιδεύσεως
στο οποίο επέβαινε ως χειριστής
ο πατέρας του αντισμήναρχος
Αθανάσιος Μπουρολιάς είχε
καταπέσει στη θαλάσσια περιοχή

του αεροδρομίου της Σούδας
115 Πτέρυγα Μάχης με τραγικές

συνέπειες Στην ίδια πτήση είχε
σκοτωθεί και ο συνεπιβάτης του
ο ανθυπασπιστής μηχανικός
Αντώνιος Συφάκης Σ εκείνη την
ηλικία ο Θεμιστοκλής Μπουρολιάς

έπρεπε να διαχειριστεί την
απώλεια του πατέρα του
Εναν χρόνο αργότερα εισήλθε στη
Σχολή Ικάρων Και ξεκινούσε τη
μακρά πορεία του στην Πολεμική
Αεροπορία και τις Ενοπλες Δυνάμεις

μέχρι τις ανώτατες βαθμίδες
της ιεραρχίας

Το φέρετρο με τη σορό του σμηναγού Στάθη Τσιτλακίδη
καλυμμένο με την ελληνική σημαία κουβαλούσαν οι φίλοι
και συμφοιτητέβ του από τη Σχολή Ικάρων

ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΈΩΡΓΟΥΣΗ

Καθήκον xopis όρια

Η Πολεμική μας Αεροπορία θρηνεί την
απώλεια δύο μαχητών αεροπόρων που
έπεσαν κατά την εκτέλεση του καθήκοντος

Μαζί της όλοι οι Ελληνες έχουν
στη σκέψη τους τον σμηναγό Ευστάθιο
Τσιτλακίδη και τον υποσμηναγό Μάριο
Μιχαήλ Τουρουτσικα και στην καρδιά

τους τον πόνο των γονιών και των δικών τους ανθρώπων
Ιδιαίτερα όλοι εμείς οι απόστρατοι συνάδελφοι τους ιπτάμενοι

και τεχνικοί όλων των ειδικοτήτων ενώνουμε τις
ευχές μας να είναι το τελευταίο δυστύχημα Ομως ένας
άγραφος νόμος που έχει προκύψει από σχετικές στατιστικές

και από μελέτες περί την Ασφάλεια των Πτήσεων λέει
Οσο πιο μακριά είμαστε από το τελευταίο ατύχημα τόσο

πλησιάζουμε το επόμενο
Αν θέλεις να έχεις μία αξιόμαχη Π.Α η ρεαλιστική εκπαίδευση

είναι εντελώς αναγκαία Αυτό για τον μαχητή ιπτάμενο
σημαίνει πτήσεις στα όρια Δυστυχώς μερικές φορές αυτό
έχει πολύ ακριβό τίμημα Δεν μπορεί να είσαι ετοιμοπόλεμος
αν δεν έχεις εκπαιδευτεί στα όρια του αεροπλάνου σου κάτω
από όλες τις συνθήκες φωτός καιρού και γεωγραφικών
δεδομένων Εκπαιδεύσου όπως θα πολεμήσεις αν θέλεις
να νικήσεις αν θέλεις να υπερασπιστείς την πατρίδα σου
διδάσκει το Σχολείο Οπλων και Τακτικής Τα περιθώρια
σφάλματος μηδενικά Αν αυτά τα περιθώρια τα αναγάγουμε
σε χρόνο αντίδρασης θα δούμε ότι για πτήσεις π χ στα
300 με 500 πόδια με ταχύτητα περί τα 450 ναυτικά μίλια
αυτός είναι της τάξεως από 1 έως 3 για να αποφύγεις
σύγκρουση με το έδαφος

Ολα αυτά οι αεροπόροι τα γνωρίζουν τα αποδέχονται
και εκπαιδεύονται για να μπορούν να ανταποκριθούν σωματικά

ψυχικά πνευματικά και συναισθηματικά Και όχι
μόνο οι ιπτάμενοι αλλά και όλες οι άλλες ειδικότητες που
οικειοθελώς επέλεξαν να αναλάβουν ένα μεγάλο και ιδιαίτερο

μερίδιο της Εθνικής μας Αμυνας Η επιλογή αυτή
δεν έχει ωράριο δεν ξεχωρίζει αργίες δεν μετράει νυκτερινά

δεν διεκδικεί εργασιακά δικαιώματα Μετράει μόνο η
ΑΠΟΣΤΟΛΗ και ο ΟΡΚΟΣ εκπλήρωσής της Ολοι μαζί στις
πίστες στα συνεργεία στα υπόστεγα στα υπόγεια των
Radars εργάζονται συλλογικά για να δουν τον ιπτάμενο
να απογειώνεται για εκπαίδευση ή για να αντιμετωπίσει
την τουρκική προκλητικότητα σε όλη την έκταση του FIR
Αθηνών Και με αγωνία τον περιμένουν να επιστρέψει για
προσγείωση

Δυστυχώς στην αεροπορική αποστολή υπάρχουν και
πολύ πικρές στιγμές Είναι αυτές κατά τις οποίες αυτοί που
προσγειώνονται είναι λιγότεροι από αυτούς που απογειώθηκαν

Είναι αυτές που στο προσκλητήριο μιας Πτέρυγας
Μάχης κάποιος ή κάποιοι δεν αναφέρουν παρών Ομως
η Αποστολή είναι εδώ το καθήκον συνεχίζεται και δεν
έχει όρια λόγω πόνου και απουσιών Το αίμα των απόντων
συναδέλφων που έπεσαν στο καθήκον έχει και αυτό συνεισφέρει

ουσιαστικά να κτιστεί η σημερινή ισχυρή Πολεμική
μας Αεροπορία Ο Ευστάθιος και ο Μάριος θα λείψουν από
την 117 Π.Μ θα λείψουν από την Π.Α θα είναι παρόντες
στην καρδιά όλων μας και από την απώλειά τους θα βγουν
χρήσιμα συμπεράσματα

Στη
Σχολή Ικάρων μέχρι να φτάσουνε στην πίστα με

τα αεροπλάνα οι Ικαροι με βηματισμό τραγουδάνε
το εμβατήριο Ο Αεροπόρος και αν η μοίρα το

καλεί μια μέρα να πεθάνω θέλω του χάρου το φιλί μες στο
αεροπλάνο Οτι στην Αεροπορική Αποστολή το καθήκον
δεν έχει όρια το γνωρίζουμε από πολύ ενωρίς

Ο Ευάγγελοε Γεω'ργούσηε είναι avTinTÉpapxos I ε α μέλοβ ΔΣ ΕΛΙΑΜΕΠ
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