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Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άμυνας Δημήτρης Βίτσας, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, ο
Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ και ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι)
Χρήστος Χριστοδούλου παρέστησαν στα εγκαίνια της Διοίκησης Αεροπορίας Ναυτικού που
πραγματοποιήθηκαν στην 112 Πτέρυγα Μάχης στην Ελευσίνα.
Ο Υπουργός
Εθνικής Άμυνας, στο χαιρετισμό που απηύθυνε, είπε τα εξής:

«Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας για τα εγκαίνια της Διοίκησης
Αεροπορίας Ναυτικού, που αποτελεί άλλη μία απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
στo πλαίσιο της επαύξησης της αποτρεπτικής ισχύος των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στo πλαίσιο της αναδιοργάνωσης των Ενόπλων Δυνάμεων, υλοποιήσαμε τη συγκρότηση
της Διοίκησης των ιπταμένων μέσων του Πολεμικού Ναυτικού, στην οποία θα υπάγονται τα
ελικόπτερα του Ναυτικού και τα εκσυγχρονισμένα αεροσκάφη P-3 ORION. Τα αεροσκάφη
αυτά έχουν δυνατότητες ανθυποβρυχιακού πολέμου, συνεργασίας με τις Μονάδες
επιφανείας και το κυριότερο είναι ότι θα αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος της εναέριας
επιτήρησης, με σκοπό την αντιμετώπιση των αυξανόμενων προκλήσεων ασφαλείας στο
Αιγαίο και στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Με το πέρας του εκσυγχρονισμού των P-3 ORION στην ΕΑΒ και την επιχειρησιακή
αξιοποίηση τους, αυξάνεται κατακόρυφα η μαχητική ισχύς και η επιχειρησιακή εμβέλεια του
Πολεμικού μας Ναυτικού.

Η νεοσυσταθείσα Διοίκηση θα λειτουργεί εδώ στις εγκαταστάσεις της 353 Μοίρας
Ναυτικής Συνεργασίας, μονάδας του Πολεμικού μας Ναυτικού με μεγάλη ιστορική
κληρονομιά. Το Πολεμικό Ναυτικό της Ελλάδας, όπως γνωρίζετε, υπήρξε το πρώτο
παγκοσμίως που πραγματοποίησε αποστολή Ναυτικής Αεροπορικής Αναγνώρισης με το
Υδροπλάνο «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» και πλήρωμα τον Υπολοχαγό Μουτούση και τον Σημαιοφόρο
Μωραϊτίνη και κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο η Αεροπορία του πραγματοποίησε πλήθος
αποστολών όπως αερομαχίες, βομβαρδισμοί, περιπολίες κ.ά.

Όλοι εμείς έχοντας ιερή παρακαταθήκη τα επιτεύγματα των προγόνων μας έχουμε χρέος
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και πρωταρχική αποστολή τη διαφύλαξη της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής
ανεξαρτησίας, σφυρηλατώντας την πορεία του Έθνους μας για το μέλλον.

Από τις πρώτες ημέρες που αναλάβαμε την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
θέσαμε ως βασική πτυχή της πολιτικής μας την ισχυροποίηση των Ενόπλων Δυνάμεων την
οποία διαρκώς επιδιώκουμε και υλοποιούμε, με πρώτη τη μέριμνα προσωπικού. Οι
προσπάθειές μας για την αντιμετώπιση των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων, στο πλαίσιο
της αναδιοργάνωσής τους, παίρνουν «σάρκα και οστά».

Κοινή συνισταμένη των παραπάνω, δεν είναι άλλη από τη βέλτιστη χρησιμοποίηση των
πόρων που από το υστέρημά του μας διαθέτει ο ελληνικός λαός. Η Κυβέρνησή μας, με
ευθύνη και συνέπεια στις δεσμεύσεις της προς τους πολίτες, προωθεί με εντατικούς
ρυθμούς όλες τις απαραίτητες δράσεις και μεταρρυθμίσεις, που σταδιακά και μεθοδικά
αλλάζουν την πορεία του τόπου. Εμείς θα πετύχουμε, γιατί δεν εξαρτόμαστε από κανέναν,
παρά μόνο από τους Έλληνες πολίτες, τα συμφέροντα των οποίων αποκλειστικά
υπηρετούμε.

Στο σημείο αυτό θέλω να κάνω ιδιαίτερη μνεία και να αποδώσω τα εύσημα στο
προσωπικό, στους μηχανικούς και τα συνεργεία των ελικοπτέρων του Πολεμικού Ναυτικού,
που χωρίς μέσα, χωρίς τους απαραίτητους πόρους, κατάφεραν αυτά τα χρόνια της κρίσης
να κρατήσουν υψηλή διαθεσιμότητα και να παρέχουν την απαιτούμενη ασφάλεια στους
χειριστές. Να τους διαβεβαιώσω ότι με κατευθύνσεις που έχουμε δώσει εγώ προσωπικά, ο
Αναπληρωτής Υπουργός και η στρατιωτική ηγεσία, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ και οι Αρχηγοί, εντός
των επομένων μηνών θα έχουν στα χέρια τους όλα τα μέσα για την άμεση ενεργοποίηση
όλων των ιπτάμενων μέσων του Πολεμικού Ναυτικού.

Θέλω ακόμα να διαβεβαιώσω το ιπτάμενο προσωπικό ότι θα δώσουμε τα πάντα για να
έχετε στη διάθεσή σας όλα τα εκπαιδευτικά μέσα, προκειμένου να βελτιώσετε τις
ικανότητές σας και παράλληλα, να εκπαιδεύσετε τους νεότερους.

Τα πληρώματα των ιπταμένων μέσων, του Πολεμικού μας Ναυτικού, της Πολεμικής μας
Αεροπορίας και του Στρατού, πετώντας καθημερινά νύχτα μέρα, κάτω από οποιεσδήποτε
καιρικές συνθήκες, αποδεικνύουν σε κάθε τους πτήση, σε κάθε κατάσταση που τους
παρουσιάζεται, ότι δεν ασκούν ένα απλό επάγγελμα, αλλά εκτελούν μία υψηλή αποστολή.
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Φωτεινό παράδειγμα τα παλικάρια των Ιμίων, της Κινάρου και όλοι όσοι έπεσαν υπέρ
πίστεως και Πατρίδας σε καιρό ειρήνης και πολέμου και αποτελούν φάρο ηρωισμού για τις
μελλοντικές γενιές.

Παράδειγμα αποτελεί και ο νέος αξιωματικός της 353 ΜΝΑΣ, ο οποίος σήμερα δεν ήταν
παρών στο προσκλητήριο. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους
συναδέλφους του.

Οι Έλληνες πολίτες γνωρίζουν την τεράστια προσφορά των Ενόπλων μας Δυνάμεων και
για αυτό τις περιβάλλουν με τεράστιο βαθμό εμπιστοσύνης, το μεγάλο αυτό ποσοστό
εμπιστοσύνης αυξάνει το βάρος της ευθύνης που φέρουμε στους ώμους μας τόσο η πολιτική
όσο και η στρατιωτική ηγεσία, τα στελέχη, οι στρατεύσιμοι, οι εθνοφύλακες και το πολιτικό
προσωπικό.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να συγχαρώ όλους όσοι συνέβαλλαν στη σύσταση της
Διοίκησης Αεροπορίας Ναυτικού και ιδιαίτερα στον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Ναύαρχο Ευάγγελο
Αποστολάκη και στον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού Αντιναύαρχο Νικόλαο
Τσούνη που ήταν σημαντικοί συντελεστές της επανασύστασης της Ναυτικής Αεροπορίας.

Αύριο θα βρίσκομαι εδώ με την Ειδική Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για να
δώσουμε κατευθύνσεις στη δημιουργία μιας νέας βάσης στήριξης και συντήρησης των
ιπταμένων μας μέσων. Μέσα στους επόμενους μήνες εδώ στην Ελευσίνα, στο Βόλο και σε
όλες τις μονάδες στήριξης των ιπταμένων μέσων και των τριών Όπλων θα δοθούν όλα
εκείνα τα μέσα και το προσωπικό προκειμένου το μεγαλύτερο μέρος του έργου που
απαιτείται για τη συντήρηση των ιπταμένων μέσων να το έχει στα χέρια του το πολιτικό
και στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω ότι οφείλουμε ιδιαίτερα στην παρούσα χρονική
περίοδο κατά την οποία η Κυβέρνηση με τις θυσίες του ελληνικού λαού έχει επιτύχει την
ομαλοποίηση της ελληνικής οικονομίας, να συνεχίσουμε να δίνουμε τον αγώνα μας με
ευσυνειδησία, υπέρ της ευημερίας και της προόδου της χώρας μας.

Θέλω σε αυτό το σημείο να τονίσω ότι οδηγούμαστε στην έξοδο από την κρίση χάρη στο
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γεγονός ότι τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, παρά την οικονομική επίθεση την οποία
εδέχθησαν από αυτή την οικονομική κρίση, κράτησαν υψηλό το ηθικό τους, κράτησαν υψηλό
τον επαγγελματισμό τους και κατάφεραν να ισχυροποιήσουν γεωπολιτικά τη χώρα.

Η ισχυρή γεωπολιτικά Ελλάδα είναι αυτή που βοήθησε την Κυβέρνηση να οδηγηθεί στην
έξοδο από την κρίση. Βλέπουμε όλοι το διαφορετικό μάτι με το οποίο μας κοιτούν οι
σύμμαχοι, αλλά και οι αντίπαλοί μας. Βλέπουμε το σεβασμό που δείχνουν στην Ελλάδα,
χάρη ακριβώς σε όλους εσάς, στα στελέχη των Ενόπλων μας Δυνάμεων και στο νέο ρόλο
που θα παίξει πλέον η χώρα στη Νοτιανατολική Μεσόγειο.

Η Ελλάδα αυτό το χρόνο γίνεται χώρα παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου,
αρχίζει μια καινούργια περίοδος για τη χώρα μας. Θα προχωρήσουμε στις απαιτούμενες
πολιτικές ενέργειες για τη διασφάλιση της οικονομικής ζώνης προκειμένου να
προχωρήσουμε στις εξορύξεις του φυσικού αερίου και του πετρελαίου. Αυτό χάρη στις
δυνατές και ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις, σε όλους εσάς.

Εύχομαι στον καθένα από εσάς και στις οικογένειές σας υγεία, προκοπή και επιτυχία
στην εκτέλεση της αποστολής σας. Ο Άγιος Νικόλαος, οι Ταξιάρχες να είναι στο πλευρό
σας. Να είστε πάντα εκείνοι που αποτελούν το παράδειγμα για όλες τις Ένοπλες Δυνάμεις
της Συμμαχίας και όλου του κόσμου.

Σας ευχαριστούμε για την εξαιρετική δουλειά σας».
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