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κοινωνια Λόγω περικοπών και… μνημονίου
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Ανεκτέλεστα επί 21 
χρόνια μένουν τα 
σχέδια του υπουργείου 
Aμυνας για την 
αντικατάσταση των 
εκπαιδευτικών 
αεροσκαφών. 
Τελευταίο θύμα 
των περικοπών 
ο αδικοχαμένος 
επισμηναγός 
Νικόλαος Βασιλείου   

σκάφη, με κόστος περίπου 1 δισεκατομμύριο 
δολάρια. Τα υπόλοιπα πανάκριβα εξοπλιστικά 
προγράμματα που εκτελέστηκαν επί υπουργίας 
Ακη Τσοχατζόπουλου στο υπουργείο Εθνικής 
Αμυνας φαίνεται πως δεν άφησαν περιθώριο 
για την αγορά νέων εκπαιδευτικών αεροσκα-
φών. Ωστόσο, όπως δείχνουν και τα επόμενα 
ΕΜΠΑΕ του υπουργείου, οι διαρκείς εκκλήσεις 
των υψηλόβαθμων αξιωματικών της Πολεμικής 
Αεροπορίας για την αντικατάσταση των παλαι-
ών T-2 Buckeye έπεσαν στο κενό, ενώ η αγορά 
νέων εκπαιδευτικών αεροσκαφών ακυρώθηκε 
το 2010, λόγω… μνημονίου!

Πρόγραμμα-μαμούθ
Τον Οκτώβριο του 2007, η ηγεσία του υπουρ-
γείου Εθνικής Αμυνας υπό τον Ευάγγελο Μεϊμα-
ράκη ενέκρινε το ΕΜΠΑΕ της περιόδου 2006-
2015. Επρόκειτο για πρόγραμμα-μαμούθ, συ-
νολικού προϋπολογισμού 26,74 δισεκατομμυ-
ρίων ευρώ. Σε εκείνο το «γενναιόδωρο» ΕΜΠΑΕ 
περιλαμβανόταν το πρόγραμμα Νέου Αεροσκά-
φους Προκεχωρημένης και Επιχειρησιακής Εκ-
παίδευσης (ΝΑΠΕΕ) - όχι απλώς περιλαμβανό-
ταν, αλλά αποτελούσε μάλιστα την πρώτη προ-
τεραιότητα για την Πολεμική Αεροπορία! Μάλι-
στα, τον Νοέμβριο του 2009, όταν τα ηνία του 
υπουργείου ανέλαβε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, εκ-
δόθηκε το επικαιροποιημένο ΕΜΠΑΕ, στο οποίο 
οι επιτελείς του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας 
είχαν ήδη συντάξει με λεπτομέρεια τις συγκε-

κριμένες προδιαγραφές, αλλά και τις επιλογές 
που υπάρχουν για τα νέα εκπαιδευτικά αερο-
σκάφη που χρειάζεται η Πολεμική Αεροπορία. 

Το πρόγραμμα του Νέου Αεροσκάφους Προ-
κεχωρημένης και Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης 
προέβλεπε την αγορά τουλάχιστον 37 νέων αε-
ροσκαφών, ενώ ο διαθέσιμος προϋπολογισμός 
ήταν 900 εκατομμύρια ευρώ. Οι επιλογές που 
υπήρχαν ήταν αρκετές και όλες τους καταγε-
γραμμένες, καθώς στο πρόγραμμα αναλύο-
νταν οι δυνατότητες εκπαιδευτικών αεροσκα-
φών, όπως το ιταλικό M-346 Master, το ρωσικό 
Yak-130, το αμερικανο-κορεατικό T-50 Golden 
Eagle, το βρετανικό AJT Hawk της BAE και το 
τσεχικό L-159. Παρά την προετοιμασία που εί-
χε γίνει και την ήδη εκπεφρασμένη σε κάθε τό-
νο αναγκαιότητα για την αντικατάσταση των Τ-2 
Buckeye, και εκείνο το σχέδιο αγοράς εκπαιδευ-
τικών αεροσκαφών είχε άδοξο τέλος. 

Τον Απρίλιο του 2010, η ελληνική κυβέρνηση 
ετοιμαζόταν να υπογράψει το πρώτο μνημόνιο. 
Η οικονομική κατάσταση της χώρας επέβαλε την 
ανάγκη να υπάρξουν σημαντικές περικοπές σε 
κάθε υπουργείο. Ο προϋπολογισμός των 900 
εκατ. ευρώ που είχαν προβλεφθεί για νέα εκ-
παιδευτικά αεροσκάφη μπήκε στο «ψυγείο», με 

Σε απόσυρση 
από το 1997 
το μοιραίο 
αεροσκάφος!

την τότε ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Αμυνας 
να διαρρέει στα ΜΜΕ ότι, αν δεν ακυρωνόταν 
η αντικατάσταση των Τ-2 Buckeye, τότε δεν θα 
υπήρχαν καθόλου χρήματα για την αγορά νέ-
ων και πιο αναγκαίων μαχητικών αεροσκαφών. 

Ετσι, εν έτει 2018, οι Ελληνες πιλότοι της Πο-
λεμικής Αεροπορίας εξακολουθούν να εκπαι-
δεύονται με αεροσκάφη που η Ελλάδα αγόρα-
σε από τις ΗΠΑ το 1976. Τα 40 T-2 Βuckeye, 
που είχαν αγοραστεί επί κυβέρνησης Κωνστα-
ντίνου Καραμανλή, θεωρούνταν προηγμένα 
για την εποχή τους, έστω κι αν οι Αμερικανοί 
τα κατασκεύαζαν ήδη από τη δεκαετία του 
1950. Αυτό που τα διέκρινε από τα άλλα εκ-
παιδευτικά αεροσκάφη της εποχής ήταν η δυ-
νατότητά τους να φέρουν πολυβόλα και ρου-
κέτες. Εδώ και χρόνια, ωστόσο, όπως είναι ευ-
νόητο, η τεχνολογία αυτών των αεροσκαφών 
θεωρείται ξεπερασμένη. 

Σημειώνεται ότι το Τ-2 Βuckeye που πιλόταρε 
ο Νικόλαος Βασιλείου την περασμένη Τρίτη κα-
τέπεσε έπειτα από ασκήσεις περιδίνησης. Μέ-
χρι στιγμής δεν είναι σαφές τι προκάλεσε την 
πτώση, αλλά και εάν ο άτυχος επισμηναγός εί-
χε καταφέρει να ενεργοποιήσει το σύστημα αυ-
τόματης εκτόξευσης, όπως έκανε ο συγκυβερ-
νήτης του,  ο οποίος και διασώθηκε. Παράλλη-
λα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως το υπουρ-
γείο Αμυνας κατέληξε τις προηγούμενες ημέρες 
στην αγορά νέων εκπαιδευτικών αεροσκαφών, 
τύπου Μ-346 Masters…   

Τ
ην περασμένη Πέμπτη, στο χωριό Ζά-
ρακες της Εύβοιας, η σύζυγος και τα δύο 
ανήλικα παιδιά του 39χρονου Νικόλαου 

Βασιλείου συνόδευσαν τον άτυχο επισμηναγό 
στην τελευταία του κατοικία. Ο έμπειρος πιλό-
τος της Πολεμικής Αεροπορίας έχασε τη ζωή του 
όταν το ηλικίας 42 ετών εκπαιδευτικό αεροσκά-
φος τύπου Τ-2 Buckeye, του οποίου ήταν κυβερ-
νήτης, συνετρίβη σε δασική περιοχή, στα όρια 
των νομών Αρκαδίας και Λακωνίας, το πρωί της 
Τρίτης. Τη στιγμή που οι έρευνες για τη διακρί-
βωση των αιτίων της συντριβής του αεροσκά-
φους βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη, στους δια-
δρόμους του υπουργείου Εθνικής Aμυνας οι 
«ψίθυροι» για την παλαιότητα των εκπαιδευ-
τικών αεροσκαφών ολοένα και πληθαίνουν. Κι 
αυτό διότι οι επιτελείς της Πολεμικής Αεροπο-
ρίας γνωρίζουν πολύ καλά ότι η πρώτη επίση-
μη απόπειρα αντικατάστασης των συγκεκριμέ-
νων εκπαιδευτικών αεροσκαφών είχε ξεκινήσει 
πριν από 21 χρόνια!

Oπως αποκαλύπτει σήμερα η Realnews, το 
πρόγραμμα αντικατάστασης των αεροσκαφών 
T-2 Buckeye είχε συμπεριληφθεί στο Ενιαίο Με-
σοπρόθεσμο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Εκ-
συγχρονισμού (ΕΜΠΑΕ), που είχαν συντάξει οι 
αρμόδιες διευθύνσεις του υπουργείου Aμυνας 
ήδη από το μακρινό 1997. Τη χρονιά εκείνη είχε 
ανακοινωθεί το ΕΜΠΑΕ για την περίοδο 1996-
2000. Στα προγράμματα που αφορούσαν την 
Πολεμική Αεροπορία, μετά τον σχεδιασμό για 
τις προμήθειες νέων μαχητικών F-16, αναφερό-
ταν και το πρόγραμμα προμήθειας νέων προηγ-
μένων εκπαιδευτικών αεροσκαφών. Σύμφωνα 
με το ΕΜΠΑΕ του 1997, η Πολεμική Αεροπορία 
θα έπρεπε μέχρι το 2000 να αποκτήσει τουλάχι-
στον 50 νέα και προηγμένα εκπαιδευτικά αερο-
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