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Βουτσκόγλου Χρήστος, (Επιβλέπων: Μάνος Καραγιάννης) 

Περίληψη 

Αντικείμενο αυτής της μεταπτυχιακής εργασίας είναι η εξέταση των 

«Επιχειρήσεων Εκκένωσης Αμάχων (ΕΕΑ) - (Noncombatant Evacuation 

Operations - NEO)». Όπως κάθε κράτος, έτσι και το ελληνικό, αντιπροσωπευόμενο 

από την εκάστοτε κυβέρνηση του, έχει την ευθύνη προστασίας της ζωής και των 

συμφερόντων των πολιτών της, όχι μόνο στο εσωτερικό της χώρας αλλά και 

οπουδήποτε ανά τον κόσμο υφίσταται παρουσία ελληνικού στοιχείου που ζει, 

εργάζεται ή απλά ταξιδεύει εκεί. Έτσι, εάν άμαχος πληθυσμός βρεθεί υπό απειλή 

σε μια ξένη χώρα όπου υπάρχει έκρυθμη κατάσταση από πολιτικές αναταραχές 

μέχρι και ένοπλες συγκρούσεις, η Ελλάδα  μπορεί να απαιτηθεί να σχεδιάσει και 

να εκτελέσει επιχείρηση εκκένωσής του σε ασφαλές μέρος. Η οργάνωση ενός 

τέτοιου σχεδίου έχει πολιτικές, διπλωματικές, οικονομικές και στρατιωτικές 

προεκτάσεις.  

Στην παρούσα εργασία θα γίνει προσπάθεια να αναλυθεί το περιβάλλον γύρω 

από το οποίο εκτελούνται αυτές οι επιχειρήσεις, τόσο από την Ελλάδα, όσο και 

από άλλες έτερες χώρες. Συγκεκριμένα, θα παρατεθούν οι εμπειρίες από 

εκτελεσμένες ελληνικές επιχειρήσεις και ανάλογες από άλλα κράτη.  

Συμπερασματικά, θα γίνει σύγκριση του τρόπου προσέγγισης των εν λόγω 

επιχειρήσεων και θα προταθούν στοιχεία για την κατά το δυνατό ολοκληρωμένη 

εκτέλεση τους και προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 
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Noncombatant Evacuation Operations (NEO): The Greek Experience 

Voutskoglou Christos, (supervised by Manos Karagiannis) 

Abstract 

The subject of this thesis is the study of «Noncombatant Evacuation 

Operations - NEO) ». As every nation, so the Greek, represented from its 

government, has the responsibility of protecting the human life and the profits of 

its civilians, not only in the geographical extend of the country, but everywhere in 

the world that citizens live, work or simply travel. So, if noncombatant citizen are 

under the threat of political crisis, Greece has to plan and execute operations of 

evacuation in safe place. The organization of such plan has political, diplomatic, 

financial and military extensions. 

In the specific thesis is to be tried to analyzed the environment of such 

operations, so in Greece as in other nations too. Specifically, experiences from 

Greek and foreign operations are going to be analyzed. 

Conclusionally, there going to be a comparison between the approach of such 

operations and suggestions of more accurately executed operations or for further 

more research. 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Γενικά 

Όπως κάθε κράτος, έτσι και το ελληνικό, αντιπροσωπευόμενο από την 

εκάστοτε κυβέρνηση του, έχει την ευθύνη προστασίας της ζωής και των 

συμφερόντων των πολιτών της, όχι μόνο στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και 

οπουδήποτε ανά τον κόσμο υφίσταται παρουσία ελληνικού στοιχείου που ζει, 

εργάζεται ή έστω και απλά να ταξιδεύει εκεί. Έτσι, εάν άμαχος πληθυσμός βρεθεί 

υπό απειλή σε μια ξένη χώρα όπου υπάρχει έκρυθμη κατάσταση από πολιτικές 

αναταραχές μέχρι και ένοπλες συγκρούσεις, η Ελλάδα  μπορεί να απαιτηθεί να 

σχεδιάσει και να εκτελέσει επιχείρηση εκκένωσής του σε ασφαλές μέρος. Η 

οργάνωση ενός τέτοιου σχεδίου έχει πολιτικές, διπλωματικές, οικονομικές και 

στρατιωτικές προεκτάσεις.  

Η ρευστότητα και η αστάθεια  σε όλο τον κόσμο επιτάσσει και από την ελληνική 

κυβέρνηση να έχει τη δυνατότητα δημιουργίας, τήρησης και εφαρμογής ενός 

σχεδίου εκκένωσης, διαθέσιμου εντός σύντομου χρονικού διαστήματος ώστε να 

υποστηρίξει τους Έλληνες πολίτες. Η επιχείρηση απεγκλωβισμού αμάχων (ΕΕΑ) 

(Noncombatant Evacuation Operation - ΝΕΟ) όπως συνήθως ονομάζεται, ορίζεται 

στην Ελλάδα ως «…οι στρατιωτικές επιχειρήσεις που διεξάγονται για την ασφαλή 

εκκένωση αμάχων πληθυσμών που βρίσκονται υπό απειλή σε μια ξένη χώρα στην 

οποία υπάρχει αναταραχή. Αυτοί μπορεί να είναι ελληνικής καταγωγής ή 

συμμαχικών χωρών ή και πρόσφυγες που βρίσκονται σε κατάσταση κινδύνου» 

(ΓΕΕΘΑ 2004).  

Οι επιχειρήσεις ΕΕΑ μπορεί να είναι εξαιρετικά περίπλοκες, λαμβάνοντας 

υπόψη το γεγονός ότι αποτελούν άκρως πολιτικές ενέργειες, είναι υψηλού προφίλ 

σε ότι αφορά την προσέγγισή τους από τα μέσα ενημέρωσης και συχνά η εκτέλεσή 

τους λαμβάνει χώρα υπό συνθήκες πίεσης λόγω μικρών χρόνων αντίδρασης.  

Η συνήθης πολιτική των κυβερνήσεων είναι να μεταβιβάζεται η ευθύνη για τις 

ΕΑΑ στην εκάστοτε διπλωματική αποστολή της χώρας στην περιοχή, προκειμένου 

να παρακολουθεί δυνητικά απειλητικές καταστάσεις και να συντονίσει μια τέτοια 
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επιχείρηση εάν απαιτηθεί. Δεδομένου ότι οι πόροι και τα μέσα σε πολλές περιοχές 

κρίσεων πιθανότατα  θα σπανίζουν, οι ένοπλες δυνάμεις μπορεί να κληθούν να 

εκτελέσουν ένα μεγάλο μέρος της ΕΑΑ.  

1.2 Εξεταζόμενες Επιχειρήσεις  Εκκένωσης Αμάχων (ΕΕΑ) 

Στην παρούσα εργασία προκειμένου να γίνει απόλυτα κατανοητός ο τρόπος 

με τον οποίο εκτελούνται οι ΕΕΑ, θα γίνει ανάλυση κάποιων εκ των κυριότερων 

ΕΕΑ που έχουν διεκπεραιωθεί από έτερα κράτη, αλλά κυρίως οι ελληνικές ΕΕΑ 

που έχουν εκτελεστεί μέχρι σήμερα και ο τρόπος με τον οποίο αυτές εξελίχθηκαν 

με την πάροδο του χρόνου και την απόκτηση ανάλογης εμπειρίας. 

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στις ΕΕΑ έτερων κρατών θα αναλυθούν οι 

παρακάτω επιχειρήσεις: 

 (α) Η επιχείρηση “Eastern Exit” που διεξήχθη στις αρχές Ιανουαρίου του 

1991 όπου στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ εκτελούν, μια επιχείρηση εκκένωσης 

της Πρεσβείας των ΗΠΑ στο Μογκαντίσου, την πρωτεύουσα της Σομαλίας. 

 (β) Η επιχείρηση “AMARYLIS” που από τις 4 μέχρι τις 12 Απριλίου 1994, 

1.250 Γάλλοι και ξένοι υπήκοοι, καθώς και μερικοί πολίτες της Ρουάντα 

εκκενώθηκαν από τη χώρα.  

Όσον αφορά στις ελληνικές Επιχειρήσεις Εκκένωσης Αμάχων Ελλήνων (και 

όχι μόνο) πολιτών, που κατά το παρελθόν έχουν εκτελεστεί με επιτυχία, θα 

αναλυθούν οι πέντε βασικότερες, δηλαδή: 

 (α) Η επιχείρηση «ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟ ΔΕΡΑΣ», όταν τον Αύγουστο του 

1993 μεταφέρθηκαν με πλοίο από το Σοχούμι της Γεωργίας στην Αλεξανδρούπολη 

1013 Έλληνες ομογενείς. 

 (β) Η επιχείρηση «ΚΟΣΜΑΣ», όταν στις 14 και 15 Μαρτίου 1997, 

εκκενώθηκε με ελληνικά πλοία μεγάλος αριθμός Ελλήνων, Βέλγων, Κινέζων,  

Αιγυπτίων,  Ιρανών, Ιορδανών και Παλαιστίνιων υπηκόων από το Δυρράχιο της 

Αλβανίας.  



 (γ) Η επιχείρηση «ΚΕΔΡΟΣ», όταν στις 31 Ιουλίου 2014 εκκενώθηκαν 

επιτυχώς από το λιμάνι και το αεροδρόμιο της Βηρυτού 2647 Έλληνες και 

αλλοδαποί πολίτες. 

 (δ) Η επιχείρηση Επαναπατρισμού Ελλήνων Πολιτών από τη Λιβύη το 

2011, λόγω του βίαιου και ρευστού κοινωνικο-πολιτικού σκηνικού, όπως 

διαμορφώθηκε συνεπεία των πολεμικών συγκρούσεων στο ευρύτερο πλαίσιο της 

υπό εξέλιξης «Αραβικής Άνοιξης». 

 (ε) Η επιχείρηση «ΑΓΗΝΩΡ» στις 31 Ιουλίου 2014, όπου 

απεγκλωβίστηκαν από την Τρίπολη της Λιβύης 186 συνολικά πολίτες από την 

Ελλάδα, Κύπρο, Κίνα, Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο, Ρωσία και Αλβανία. 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις που θα αναλυθούν, οι χώρες που 

διενήργησαν τις ΕΕΑ δεν λειτούργησαν απολύτως αυτοτελώς, αλλά υπήρξε 

συνεργασία και συνεννόηση με άλλα κράτη και οργανισμούς. Συνεπώς, από την 

μελέτη όλων των πρότερων επιχειρήσεων, μπορούν να εξαχθούν σημαντικά 

συμπεράσματα που αφορούν στη σχεδίαση και εκτέλεση μελλοντικών 

εγχειρημάτων, καθώς και να γίνουν βελτιώσεις στο επίπεδο ανάληψης ρόλων και 

αποστολών του κάθε εμπλεκόμενο φορέα. Ο γνώμονας πάντα είναι η ασφάλεια 

της ζωής αλλά και της περιουσίας των πολιτών του κάθε κράτους. 2009) 

1.3  Ανάλυση  των Επιχειρήσεων Εκκένωσης Αμάχων (ΕΕΑ)  

Σε γενικές γραμμές, το θεσμικό πλαίσιο εντός του οποίου εκτελούνται οι ΕΕΑ, 

έχει ελάχιστες επίσημες δημοσιοποιήσεις, κυρίως στην Ελλάδα, και για το λόγο 

αυτό η ανάλυση που επιχειρείται να γίνει, βασίζεται κυρίως σε ξένη βιβλιογραφία 

και προσεγγίσεις  αντίστοιχων  ξένων αναλυτών. Στα κείμενα αυτά παρουσιάζονται 

οι ακολουθούμενες στρατηγικές και οι οδηγίες επιχειρήσεων όπως αυτές 

προσεγγίζονται από την κάθε κρατική οντότητα. Η επιλογή των παραπάνω ξένων 

κειμένων έγινε με το σκεπτικό ότι οι υπόψη χώρες έχουν διεξάγει τέτοιου είδους 

επιχειρήσεις, και εκτιμάται ότι έχουν εντάξει στα δόγματά τους τα διδάγματα 

(Lessons Learned) και αντίστοιχες βέλτιστες πρακτικές (Best Practices). 
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Άλλα κράτη όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Γαλλία κλπ, αλλά και οργανισμοί 

όπως το ΝΑΤΟ και ο ΟΗΕ, έχουν εκδώσει και δημοσιοποιήσει δόγματα που 

αφορούν στην συνολική διαχείριση και εκτέλεση Επιχειρήσεων Εκκένωσης 

Αμάχων. Και ενώ σε γενικές γραμμές υφίστανται διαφορές στα κράτη σχετικά με 

τις λεπτομέρειες διεξαγωγής των, υπάρχουν κοινές θέσεις σε όλα τα δόγματα ΕΕΑ. 

Υπάρχουν, επίσης, χώρες που έχουν συνάψει και Μνημόνια Κατανόησης 

(Momerandum of Understanding-ΜoU) τα οποία επιτρέπουν να συνεργάζονται οι 

αρχές των κρατών κατά την εκπόνηση ενδεχόμενων σχεδίων για αντιμετώπιση 

διάφορων καταστάσεων, όπως και ΕΕΑ. 

Στην παρούσα εργασία, μετά από ανάλυση των ανωτέρω περιπτώσεων ΕΕΑ,  

που εκτελέστηκαν σύμφωνα με τα θεσμικά πλαίσια έτερων χωρών, αλλά και της 

Ελλάδας, επιχειρείται να εξαχθούν συμπεράσματα που θα βελτιώσουν τον τρόπο 

αντίδρασης στην εκτέλεση τέτοιου είδους αποστολών. Πιο συγκεκριμένα, τα 

σημεία που εντοπίζονται και απαιτείται να αναπτυχθούν ιδιαιτέρως είναι: 

 (α) Τρόπος (Δόγμα) Εκτέλεσης «Επιχειρήσεων Εκκένωσης Αμάχων-

Noncombatant Evacuation Operations ». 

 (β) Τρόποι καταγραφής και «παρακολούθησης» πολιτών στο εξωτερικό. 

 (γ) Δυνατότητες επικοινωνιών σε κρίσιμες περιόδους. 

 (δ) Σύναψη απαραίτητων συμβάσεων με μέσα υποστήριξης 

(αερομεταφορές, ακτοπλοϊκές κινήσεις κλπ) για την άμεση ενεργοποίηση τους σε 

περιπτώσεις ανάγκης. 

 (ε)  Συνεχής καταγραφή από αρμόδιους φορείς των τοπικών συνθηκών 

σε χώρες που πιθανόν θα απαιτηθούν επιχειρήσεις εκκένωσης.  

 (στ) Αναγκαιότητα του καθορισμού συνθηκών επιχειρήσεων (Κανόνων 

Εμπλοκής). 

 



2 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΑΜΑΧΩΝ (ΕΕΑ)-NON 

COMBATANT EVACUATION OPERATIONS - ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 

2.1 Γενικά 

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ορισμοί και προσδιορισμοί, όπως έχουν αποδοθεί 

από διάφορα κράτη και στρατιωτικούς διεθνείς οργανισμούς (ΝΑΤΟ), αναφορικά 

με την έννοια των υπό εξέταση επιχειρήσεων εκκένωσης αμάχων (ΕΕΑ), ποικίλουν 

στο σύνολο των μέχρι τώρα εκδοθέντων εγγράφων και κυβερνητικών εντύπων, 

στα πλαίσια των εθνικών τους αναγκών και περιορισμών που υφίστανται. Ωστόσο 

προκειμένου να θέσουμε ένα κοινό σημείο εννοιολογικής αναφοράς, δύναται να 

περιγράψουμε γενικά τις επιχειρήσεις ΕΕΑ σαν «μια διπλωματική πρωτοβουλία η 

οποία εστιάζει κυρίως στην συλλογή, καταγραφή και μετακίνηση πολιτών εκτός 

μιας πραγματικής ή δυνητικά επικίνδυνης γεωγραφικά περιοχής» (Bateman 1994). 

Αυτή η ευρεία περιγραφή και αποτύπωση της έννοιας των επιχειρήσεων ΕΕΑ, 

καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα καταστάσεων και σεναρίων, το οποίο είναι 

απαραίτητο, προκειμένου να γίνει κατανοητή η πολυπλοκότητα και η ρευστότητα 

των δεδομένων που χαρακτηρίζουν τις υπόψη επιχειρήσεις, κυρίως κατά την 

σχεδίαση και εκτέλεση αυτών, από τα επιτελεία των εθνικών κυβερνήσεων, σε 

περίπτωση εκπόνησης σχεδίων για εκκένωση πολιτών τους από οποιοδήποτε 

μέρος της υφηλίου.  

Δεδομένης της προαναφερόμενης πολυδιάστατης φύσης των ΕΕΑ,  αυτές 

δύναται να προσδιοριστούν επίσης σαν ένα μίγμα πολιτικών, διπλωματικών, 

στρατιωτικών, αλλά και ιδιωτικών πρωτοβουλιών, όπου μέσα από μια 

πολυδιάστατη και διαλειτουργική συνεργασία πλήθους παραγόντων, κρατικών και 

οργανωτικών δομών, επιχειρείται μια ανθρωπιστικής φύσεως επιχείρηση, 

απομάκρυνσης πολιτών σε ασφαλές χώρο. Μια επιχείρηση που συχνά, χωρίς 

ωστόσο να αποτελεί τον κανόνα,  εκτελείται και λαμβάνει χώρα σε γεωγραφικό 

πεδίο ευρισκόμενο σε μεγάλη απόσταση από το κράτος το οποίο οργανώνει και εν 

γένει φέρει την ευθύνη  αυτής. 

Στα πλαίσια της διαλειτουργικής έκφανσης των ΕΕΑ, αξίζει να επισημανθεί η 

διακρατική φύση και χαρακτήρας αυτών. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, οι 
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διεκπεραιωθείσες  μέχρι σήμερα επιχειρήσεις διέπονταν από στοιχεία διακρατικής 

συνεργασίας, σε επίπεδο κρατικών οντοτήτων  και  διεθνών οργανισμών, τόσο 

σχετικά με την σχεδίαση και εκτέλεση αυτών αλλά κυρίως με την εκκένωση 

πολιτών προερχόμενων από μεγάλο αριθμό έτερων κρατών. 

Το παρόν κεφάλαιο επιχειρεί να αναλύσει σε βάθος  και να περιγράψει τα 

κύρια χαρακτηριστικά των ΕΕΑ στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικο-στρατιωτικής 

διάστασης αυτών. Θα εστιάσει πρωτίστως σε έξι βασικά σημεία. Πρώτα θα 

παραθέσει τους λόγους για τους οποίους μια ΕΕΑ βασίζεται και εστιάζεται στην 

διπλωματική πρωτοβουλία, καθώς επίσης και τον ρόλο που διαδραματίζει ο 

στρατιωτικός παράγοντας. Εν συνεχεία θα παρουσιαστεί η νομική υπόσταση 

διεξαγωγής των ΕΕΑ, υπό το πρίσμα του διεθνούς δικαίου, επιχειρώντας μια 

οριοθέτηση της νομιμότητας αυτών. Το τρίτο τμήμα περιλαμβάνει την εξέταση των 

κατηγοριών κλιμάκωσης του επιχειρησιακού περιβάλλοντος που δύναται να 

χαρακτηρίζουν ενδεχόμενες γεωγραφικές τοποθεσίες, εντός των οποίων επίκειται 

η διεξαγωγή μιας ΕΕΑ. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών που σχετίζονται 

πρωτίστως με θέματα ασφάλειας, κατέχουν βασικό ρόλο σε όλο το εύρος 

διεξαγωγής αυτής, καθόσον επιδρούν αποφασιστικά και καταλυτικά στην σύλληψη 

της γενικής ιδέας ενεργείας  και στην εν γένει εκτέλεση της. Θα ακολουθήσει μια 

συνοπτική περιγραφή και ανάλυση των διαφόρων φάσεων διεξαγωγής μιας ΕΕΑ, 

προκειμένου να παρατεθεί και να καταστεί αντιληπτή η αλληλουχία και η διαδοχή 

των σταδίων που χαρακτηρίζουν μια επιχείρηση. Το πέμπτο τμήμα θα εστιάσει 

στην δομή των στρατιωτικών δυνάμεων που συμμετέχουν  σε μια ΕΕΑ, με ιδιαίτερη 

αναφορά στο είδος και στη φύση  αυτών, που  αναλόγως των περιπτώσεων 

δύναται να αποτελούν συνιστώσα του πλέγματος των δρώντων, κατέχοντας 

ωστόσο πάντα, έναν υποστηρικτικό και υποβοηθητικό ρόλο. Στο τελευταίο τμήμα 

θα αναλυθούν οι απαιτήσεις συνεργασίας μεταξύ διπλωματικών και στρατιωτικών 

φορέων και η κλιμάκωση αυτών, προκειμένου να διασφαλίσουν τις ιδανικές 

συνθήκες συνεργασίας και συντονισμού, απαραίτητες προϋποθέσεις για την 

επιτυχή έκβαση μιας ΕΕΑ.    



2.2 ΕΕΑ: Μια Διπλωματική Πρωτοβουλία  

Παρά τις όποιες αποκλίσεις παρατηρούνται στην περιγραφή του όρου ΕΕΑ 

και στην δυναμική που προσδίδουν σ’ αυτόν οι εκάστοτε κυβερνητικοί και κρατικοί 

ορισμοί, κοινό σημείο αναφοράς αποτελεί η κυρίαρχη διπλωματική φύση της 

επιχείρησης η οποία επικαλύπτει και υπερτερεί έναντι όλων των υπολοίπων 

παραγόντων που συνυπάρχουν. Χαρακτηριστική είναι η επισήμανση στον 

κανονισμό του ΝΑΤΟ αναφορικά με την διεξαγωγή των ΕΕΑ, «Είναι σημαντικό να 

σημειωθεί ότι οι εκκενώσεις είναι διπλωματικές πρωτοβουλίες, με τις στρατιωτικές 

δυνάμεις που συμμετέχουν, σε ένα υποστηρικτικό ρόλο» (NATO/NSA 2007). 

Η παραπάνω παρατήρηση είναι ιδιαίτερα σημαντική καθόσον προσδιορίζει 

την βαρύτητα που οφείλουν να προσδώσουν οι συμμετέχοντες στο γεγονός ότι 

οποιαδήποτε συμμετοχή στρατιωτικών δυνάμεων αποφασισθεί στην σχεδίαση και 

διεξαγωγή μιας ΕΕΑ, θα πρέπει πρωτίστως να βασίζεται και να εδράζει στις 

διπλωματικές και πολιτικές οδηγίες και κατευθύνσεις της εκάστοτε κυβερνητικής 

ηγεσίας. Οι πολιτικά ευαίσθητες παράμετροι τέτοιου είδους επιχειρήσεων 

απαιτούν την προσεκτική στάθμισή τους προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη από 

όλες τις κρατικές δομές, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών, εμπίπτοντας 

όμως πάντα υπό τον έλεγχο της διπλωματικής αρχής. 

Οι επιχειρήσεις ΕΕΑ περιλαμβάνουν αριθμό δράσεων ενός κράτους προς 

εξασφάλιση πολιτών ή ομοεθνών που διαμένουν στο εξωτερικό (π.χ. μειονότητες), 

με την απόσυρσή τους από μια επικίνδυνη, από πλευράς ασφαλείας, περιοχή  

όταν το κράτος όπου βρίσκονται δεν είναι πλέον σε θέση να τους παράσχει το 

ελάχιστο επίπεδο εγγύησης ασφάλειας. Σε πολιτικό επίπεδο, οι εν λόγω 

επιχειρήσεις εκκένωσης αποφασίζονται συνήθως κατόπιν σχετικού αιτήματος της 

διπλωματικής αρχής (πρέσβης) οπότε εκτιμάται η τρέχουσα κατάσταση στη χώρα 

ενδιαφέροντος, ενώ η διεξαγωγή αναλαμβάνεται από το Υπουργείο Εξωτερικών 

(ΥΠΕΞ) με τη συνδρομή συνήθως στρατιωτικών δυνάμεων υπό την εποπτεία ενός 

Κέντρου Χειρισμού Κρίσεων.  

Η διπλωματική και πολιτική φύση των ΕΕΑ είναι εμφανής και πρόδηλη  και 

στις προκληθείσες συνέπειες που προκαλούνται από την σηματοδότηση έναρξης 
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αυτής σ’ ένα φιλοξενούν έθνος (ΦΕ)1. Το σύνολο των επιδράσεων αυτών δύναται 

να έχει επίπτωση τόσο σε διακρατικό επίπεδο όσο και ατομικό, αναφερόμενοι 

στους προς εκκένωση αμάχους από την εκάστοτε επικίνδυνη γεωγραφική 

περιοχή.  

Αρχικά δύναται να υπονομεύσει τυχόν τρέχουσες προσπάθειες της πληγείσας 

περιοχής ή κράτους, στην περίπτωση που το κράτος το οποίο αποφάσισε την 

διεξαγωγή μιας ΕΕΑ, για την ασφαλή εκκένωση των πολιτών του, παρείχε μέχρι 

εκείνη τη στιγμή κάποιας μορφής ανθρωπιστική βοήθεια και υποστήριξη.  Σε αυτό 

το ενδεχόμενο, το ΦΕ μπορεί να εκλάβει την εκδηλωθείσα ενέργεια ως μια κίνηση 

έλλειψης εμπιστοσύνης παροχής ασφαλείας στους πολίτες ενός άλλου κράτους, 

ευρισκόμενοι στο έδαφος που τελεί υπό την κυριαρχική τους δικαιοδοσία. 

Επιπροσθέτως μπορεί να εκληφθεί, από το ΦΕ, ως μια ενέργεια αθέτησης της 

οποιασδήποτε δέσμευσης, του κράτους που εκκενώνει, συμπαράστασης και 

αρωγής σε καταστάσεις ανάγκης. Συναφώς, η απόφαση ενός κράτους για έναρξη 

των διαδικασιών εκκένωσης πολιτών του από μία περιοχή μπορεί να πυροδοτήσει 

αντίστοιχες ενέργειες και από άλλα κράτη καθώς και από Μη Κυβερνητικούς 

Οργανισμούς (ΜΚΟ), δημιουργώντας εντάσεις και αντιπαραθέσεις  στο διεθνές 

πολιτικό πεδίο,  επιδεινώνοντας πολύ περισσότερο την ήδη υπάρχουσα κρίσιμη 

κατάσταση (Eyre 2011).    

Η συνύπαρξη διπλωματικών και στρατιωτικών δράσεων σε όλο το φάσμα των 

απαιτούμενων ενεργειών κατά την διεξαγωγή μιας ΕΕΑ είναι συχνά αναπόφευκτη, 

αν και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί τον κανόνα. Ωστόσο αξίζει να επισημανθεί 

και να τονισθεί, ότι η χρήση στρατιωτικής ισχύος σε μια επιχείρηση εκκένωσης 

αμάχων, που λαμβάνει χώρα σε έδαφος μιας τρίτης χώρας, αποτελεί πάντοτε την 

ύστατη επιλογή και τελευταία λύση όταν η πολιτική και διπλωματική ισχύς ενός 

κράτους καθίστανται  ανεπαρκείς για την διευθέτηση οποιασδήποτε εξελιχθείσας 

                                                 
1 Φιλοξενούν Έθνος (ΦΕ): Ο όρος ΦΕ στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιείται προκειμένου να 

περιγράψει την γεωγραφική περιοχή/κράτος, εντός του οποίου, οι επικρατούσες συνθήκες 

ασφαλείας, θέτουν σε κίνδυνο την ατομική ακεραιότητα ξένων πολιτών που ευρίσκονται σ’ αυτό και 

επιβάλλουν την έναρξη μιας ΕΕΑ, από ένα ή περισσότερα κράτη για την ασφαλή εκκένωση των 

πολιτών τους. 

 



έντασης ή κρίσης, με χρήση ειρηνικών μέσων.  Πέραν των διαφορετικών μέσων 

και μεθόδων που χρησιμοποιούν η διπλωματία και ο στρατιωτικός παράγοντας, 

αξίζει να επισημάνουμε και την ύπαρξη μια διαφορετικότητας αναφορικά με τον 

τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα και την ταχύτητα με την 

οποία πρέπει να εκτελείται μια επιχείρηση. Οι εκάστοτε στρατιωτικοί ηγήτορες, 

θέτουν πάντα ως προτεραιότητα την ασφάλεια του προσωπικού, την έγκαιρη 

έναρξη σχεδίασης μιας επιχείρησης και την ύπαρξη όσο το δυνατόν περισσότερων 

και ακριβέστερων πληροφοριών,  προκειμένου να διασφαλίσουν την 

μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας τους. Παράλληλα με τα παραπάνω, η 

διαφορετική αντίληψη σχετικά με την έννοια της απειλής, της κλιμάκωσης μιας 

κρίσης και της ασφάλειας, ανάμεσα στους  εκάστοτε επικεφαλείς του διπλωματικού 

και στρατιωτικού τομέα, δύναται να οδηγήσουν σε αντιπαράθεση απόψεων και 

σύγκρουση προτάσεων, αναφορικά με την αντιμετώπιση μιας κατάστασης. 

Ωστόσο πέραν των προαναφερόμενων παρατηρήσεων, δεν πρέπει να μας 

διαφεύγει ότι η διπλωματία έχει τον τελευταίο λόγο διατηρώντας και την ευθύνη της 

τελικής απόφασης. 

Πολιτικές ευαισθησίες και ισορροπίες, όπως αναφέρθηκαν προηγουμένως,  

κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την απόφαση μιας διπλωματικής αποστολής για έναρξη 

μιας εκκένωσης. Η ένταση μπορεί να οδηγήσει σε προβληματική συνεργασία 

μεταξύ των διπλωματικών και στρατιωτικών αρχών κατά τη διεξαγωγή αυτού του 

τύπου επιχειρήσεων. Η ευαίσθητη φύση των ΕΕΑ και οι πολιτικές επιπτώσεις, 

αποτελούν παράγοντες που επιβάλλουν τον έλεγχο και συντονισμό τους από τα 

πιο ψηλά επίπεδα διοίκησης, συντονισμού και λήψης απόφασης στα πλαίσια μιας 

κυβέρνησης (Eyre 2011). 

2.3 Διεθνές Δίκαιο και νομική υπόσταση των ΕΕΑ 

Δεδομένου, όπως προαναφέρθηκε και προηγουμένως, ότι οι ΕΕΑ αποτελούν 

ένα συνονθύλευμα δράσεων και ενεργειών, συμπεριλαμβανομένων και 

στρατιωτικών, σε μικρότερη ή μεγαλύτερη έκταση, αναλόγως των υπαρχόντων 

συνθηκών και απαιτήσεων, θα επιχειρηθεί μια πλαισίωση της νομικής υπόστασης 

αυτών.  
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Η νομική νομιμοποίηση και δικαιολόγηση παροχής στρατιωτικής συνδρομής 

στους πολίτες ενός κράτους, εκτός των συνόρων του, δύναται να θεωρήσουμε ότι 

εδράζεται στην νομική έννοια της προστασίας των απόδημων πολιτών, ενώ 

παράλληλα  η εν λόγω παρεχόμενη προστασία περιλαμβάνει την εμπλοκή ενός 

κράτους, μέσω των  ενόπλων δυνάμεων του, σε ένα άλλο με σκοπό την προστασία 

αυτών (Ruys 2008). Ωστόσο επιχειρώντας μια πιο αναλυτική εξέταση της νομικής 

υπόστασης των ΕΕΑ και το επίπεδο δικαιολόγησης τους από το διεθνές δίκαιο, 

διαπιστώνουμε την ύπαρξη μιας ασυμβατότητας. Δυστυχώς το διεθνές δίκαιο δεν 

αποσαφηνίζει πλήρως κατά πόσο μια κρατική οντότητα έχει το νομικό δικαίωμα, 

όπως επέμβει ακόμα και με την χρήση στρατιωτικής ισχύος, στην επικράτεια ενός 

έτερου κράτους, χωρίς την συγκατάθεση του, προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη 

και ασφαλή απομάκρυνση πολιτών του, λόγω ύπαρξης απειλών ποικίλης φύσεως. 

Ωστόσο, πολλά έθνη  διατηρούν το δικαίωμα να προστατεύσουν τους πολίτες τους 

ακόμα και με τη χρήση στρατιωτικών μέσων εάν οι διπλωματικές πρωτοβουλίες 

αποτύχουν ή όταν η παρακολούθηση της κατάστασης σε μια περιοχή αποκαλύπτει 

μια πραγματική απειλή για τους υπηκόους τους, ενώ στην περίπτωση της 

Ελλάδας, στο Σύνταγμα γίνεται αναφορά μόνο στη υποχρέωση του κράτους για 

την μέριμνα της ζωής του απόδημου Ελληνισμού και την διατήρηση των δεσμών 

του με την Μητέρα Πατρίδα (Σύνταγμα της Ελλάδος Αναθεώρηση 2008), χωρίς 

ιδιαίτερη μνεία στα μέσα που δύναται να χρησιμοποιήσει, όπως στρατιωτική ισχύ, 

προκειμένου να διασφαλίσει την «μέριμνα». 

Αναζητώντας την νομική βάση της διεξαγωγής και δικαιολόγησης των ΕΕΑ  

στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, θα εστιάσουμε κυρίως στην βαθύτερη έννοια και 

αυτοσκοπό αυτών των δράσεων, που είναι η προστασία των πολιτών ενός 

κράτους  που διαβιούν στο εξωτερικό. Στο παραπάνω πλαίσιο η νομική βάση 

εδράζεται πάνω σε δύο επιχειρήματα που βασίζονται στο διεθνές δίκαιο και στον 

Καταστατικό Χάρτη (ΚΧ) των Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ). 

 Πρώτων, ότι οποιαδήποτε δράση ενός κράτους, συμπεριλαμβανομένου και 

την χρήση ένοπλης βίας, που αποσκοπεί στην προστασία των απόδημων πολιτών 

του, δεν συνιστά παραβίαση του άρθρου 2 παραγράφου 4 του ΚΧ των ΗΕ που 

αφορά την υποχρέωση όλων των κρατών να απέχουν από την χρήση ή την απειλή 

χρήσης βίας για την διευθέτηση των διεθνών τους σχέσεων (Nations, 1945).  



Δεύτερον,  ότι αποτελεί δικαίωμα και υποχρέωση κάθε κράτους να εξασκήσει το 

δικαίωμα της αυτοάμυνας, εξ ονόματος των πολιτών που αντιπροσωπεύει στο 

εξωτερικό και να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και δράσεις 

προκειμένου να τους προστατεύσει.  

Αναφορικά με το πρώτο επιχείρημα, η νομική βάση των επιχειρήσεων 

εκκένωσης των πολιτών δίδεται με επίκεντρο την χρησιμοποιηθείσα ορολογία του 

άρθρου 2(4) του ΚΧ των ΗΕ. Το άρθρο αναφέρεται στην απαγόρευση ενεργειών 

ενός κράτους (άσκηση βίας ή απειλής χρήσης βίας) εναντίον της «εδαφικής 

ακεραιότητας» (territorial integrity) ή «πολιτικής ανεξαρτησίας» (political 

independence). Ωστόσο, σε περίπτωση που υφίσταται χρήση στρατιωτικών 

μέσων και δυνάμεων με σκοπό την προστασία πολιτών, όπως στην περίπτωση 

των ΕΕΑ, ακόμα και χωρίς την έγκριση του έτερου κράτους, αυτό δεν μπορεί να 

θεωρηθεί παραβίαση του ανωτέρου άρθρου, καθόσον η χρήση των δυνάμεων 

αυτών δεν αποσκοπεί και δεν θέτει σε αμφισβήτηση και κίνδυνο ούτε την «εδαφική 

ακεραιότητα» (territorial integrity) ούτε την «πολιτική ανεξαρτησία» (political 

independence) της χώρας από την  οποία προστατεύονται πολίτες (Thomson 

2012). Οι επιχειρήσεις ΕΕΑ, παρά την κυρίαρχη διπλωματική και πολιτική τους 

φύση, σε περίπτωση χρήσης σκληρής ισχύος2, εστιάζουν αποκλειστικά και μόνο 

στην προστασία των πολιτών και απέχουν από οποιαδήποτε εκδήλωση ενέργειας 

που απαγορεύεται ρητά από των ΚΧ των ΗΕ.  

Παρά το γεγονός ότι το άρθρο 2 (4) του ΚΧ των ΗΕ, δεν παρέχει και την πλέον 

στέρεα νομική βάση δικαιολόγησης επιχειρήσεων για την προστασία των πολιτών 

ευρισκόμενων στο εξωτερικό, το υπάρχον κενό έρχεται για να καλυφθεί, σε 

ικανοποιητικό βαθμό από το άρθρο 51 του ΚΧ των ΗΕ. Στο σημείο αυτό και πριν 

προβούμε στην περαιτέρω ανάλυση του υφιστάμενου επιχειρήματος, κρίνεται 

σκόπιμο όπως αναφερθούμε στην αρχή της ‘’Μη επέμβασης’’ όπως διατυπώνεται 

στο άρθρο 2 (7) του ΚΧ των ΗΕ.  

                                                 
2 Σκληρή Ισχύς: Ισχύς η οποία βασίζεται στη χρησιμοποίηση του πειθαναγκασμού, με χρήση 

κυρίως της στρατιωτικής και της οικονομικής ισχύος (Joseph S. Nye 1990). 
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Η αρχή της «Μη επέμβασης» ή «Μη ανάμειξης στις εσωτερικές υποθέσεις 

ενός κράτους», αποκρυσταλλώνει εθιμικό κανόνα του διεθνούς δικαίου, ο οποίος 

αναδύθηκε από τον πολλαπλασιασμό των κυρίαρχων κρατών αμέσως μετά την 

λήξη του Α΄ παγκοσμίου πολέμου (ΠΠ) και ακόμα περισσότερο του Β΄ΠΠ, εν μέσω 

της διαδικασίας της αποικιοποίησης. Η προαναφερόμενη αρχή, απαγορεύει στα 

ΗΕ να «επεμβαίνουν σε ζητήματα που ανήκουν ουσιαστικά στην εσωτερική 

δικαιοδοσία οποιουδήποτε κράτους», χωρίς ωστόσο να επεξηγεί το περιεχόμενο 

του ρήματος «επεμβαίνουν» (Τσιτσελίκης 2001).  

Για την παραβίαση της αρχής της «Μη επέμβασης» θεωρείται ότι πρέπει να 

ισχύουν μια σειρά από προϋποθέσεις όπως είναι η συναίνεση, σύμβαση  ή 

εξαιρέσεις, μεταξύ των οποίων αναφέρονται η νόμιμη άμυνα και οι ανθρωπιστικοί 

λόγοι αφορώντες την ευθύνη για προστασία (Τσιτσελίκης 2001). 

Κατόπιν των παραπάνω και σε συνδυασμό με το άρθρο 51 του ΚΧ των ΗΕ, 

σύμφωνα με το οποίο «τίποτε δεν μπορεί να εμποδίσει το αυθύπαρκτο δικαίωμα 

για ατομική ή συλλογική αυτοάμυνα σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης εναντίον 

μελών των ΗΕ» (Nations 1945), μπορούμε να θεωρήσουμε ότι γενικά η προστασία 

των πολιτών που βρίσκονται το εξωτερικό, εδράζεται στην αρχή της αυτοάμυνας. 

Το πλαίσιο αυτό, δύναται να θέσει το νομικό υπόβαθρο  δικαιολόγησης και 

νομιμοποίησης των ΕΕΑ, καθόσον αυτοσκοπός αυτών είναι η εκδήλωση δράσεων 

και ενεργειών, τόσο πολιτικο – διπλωματικών όσο και στρατιωτικών, προκειμένου 

τα κράτη να διασφαλίσουν το δικαίωμα της αυτοάμυνας , μέσω της προστασίας 

και της ασφαλούς μεταφοράς των πολιτών τους, που βρίσκονται σε κίνδυνο σε 

ασφαλή περιοχή. 

2.4 ΕΕΑ: Απειλές του Επιχειρησιακού Περιβάλλοντος 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο σημείο του παρόντος κεφαλαίου, οι 

επιχειρήσεις εκκένωσης αμάχων αφορούν διπλωματικές δράσεις, με τον 

στρατιωτικό παράγοντα σε υποστηρικτικό και υποβοηθητικό ρόλο, που αποσκοπεί 

στην ασφαλή απομάκρυνση πολιτών από μία γεωγραφική περιοχή, ευρισκόμενη 

στο έδαφος ενός δεύτερου κράτους, στην οποία περιοχή οι συνθήκες ασφαλείας 

θέτουν σε κίνδυνο την ατομική ακεραιότητα των προαναφερομένων πολιτών.  Η 



ύπαρξη άμεσης απειλής προς τους πολίτες ενός κράτους που βρίσκονται σ’ ένα 

άλλο ΦΕ, αποτελεί το πλέον βασικό κριτήριο για την λήψη οποιασδήποτε 

απόφασης αναφορικά με την έναρξη διεξαγωγής μιας ΕΕΑ, η οποία απόφαση  

λαμβάνεται αποκλειστικά και μόνο από τις διπλωματικές αρχές που βρίσκονται στο 

υπό εκκένωση ΦΕ, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις της εκάστοτε 

πολιτικής εξουσίας και της κυβερνητικής αρχής. 

Η έννοια του επιχειρησιακού περιβάλλοντος, η οποία προσδιορίζεται στα 

πλαίσια των ενδεχόμενων απειλών  και εξωγενών παρόντων που δύναται να 

θέσουν σε κίνδυνο, τόσο το σύνολο των προς εκκένωση πολιτών, όσο και την 

συμμετέχουσα δύναμη της ΕΕΑ, αποτελεί βασικό παράγοντα καθορισμού του 

τρόπου εκτέλεσης της όλης επιχείρησης. 

Με βάση τα παραπάνω, το επιχειρησιακό περιβάλλον, εντός του οποίου 

ενδέχεται να διεκπεραιωθεί μια ΕΕΑ, αναλόγως του επιπέδου της απειλής, 

διακρίνεται σε τρείς κατηγορίες: επιτρεπτό (permissive), αβέβαιο (uncertain) και  

εχθρικό (hostile) (NATO/NSA 2007). 

2.4.1 Επιτρεπτό (Permissive) 

Ένα επιτρεπτό επιχειρησιακό περιβάλλον, χαρακτηρίζεται από την μη ύπαρξη 

αντίστασης ή εχθρικής ενέργειας η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει την 

επιχείρηση εκκένωσης. Μία ΕΕΑ η οποία διεξάγεται σε ένα επιτρεπτό περιβάλλον, 

συνήθως λαμβάνει χώρα μετά από μία φυσική καταστροφή ή πολιτική αναταραχή. 

Υπό αυτές τις συνθήκες δεν αναμένεται καμία αντίσταση κατά την διάρκεια της 

εκκένωσης και το βασικότερο, θα υφίστατο η συγκατάθεση του ΦΕ καθώς επίσης 

και η παροχή από αυτό, κάθε δυνατής υποστήριξης. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις, δύναται να χρησιμοποιηθούν  αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας 

ή επιβατηγά πλοία, είτε προγραμματισμένα δρομολογία πάσης φύσεως μέσων 

μαζικής μεταφοράς. Αν και είναι απίθανο να απαιτηθεί χρήση στρατιωτικών 

δυνάμεων για παροχή ασφάλειας, μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτές για παροχή 

υποστήριξης διοικητικής μέριμνας , όπως έκτακτη ιατρική περίθαλψη ή μεταφορές. 

Τα στρατιωτικά επιτελεία οφείλουν παρόλα αυτά, να παρακολουθούν προσεκτικά 

την κατάσταση, να την αξιολογούν, και να προβαίνουν στη σχεδίαση ενδεχομένων 
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δράσεων και ενεργειών, σε περίπτωση επιδείνωσης της κατάστασης και 

μετάβασης σε ένα λιγότερο επιτρεπτό περιβάλλον (NATO/NSA 2007). 

2.4.2 Αβέβαιο (Uncertain)  

Ένα αβέβαιο περιβάλλον είναι ένα επιχειρησιακό περιβάλλον στο οποίο οι 

κυβερνητικές δυνάμεις του ΦΕ, οι οποίες είτε αντιτίθενται, είτε διαβλέπουν θετικά 

και δεκτικά την διεξαγωγή της ΕΕΑ, δεν έχουν την δυνατότητα αποτελεσματικού 

ελέγχου τόσο του εδαφικού χώρου, όσο και του πληθυσμού στην περιοχή των 

επιχειρήσεων. Μία ΕΕΑ η οποία διεξάγεται σε ένα αβέβαιο περιβάλλον, συνήθως 

έπεται  μιας πιθανής κοινωνικο-πολιτικής εξέγερσης. Χαρακτηρίζεται επίσης από 

την δραστηριοποίηση ενόπλων ή αόπλων στοιχείων, με ή χωρίς συμπαγή 

οργανωτική δομή, τα οποία δύναται να διαμορφώνουν κλίμα ανασφάλειας και 

απειλής για τους προς εκκένωση πολίτες. Υπό αυτές τις συνθήκες, η κυβέρνηση 

του ΦΕ έχει αποτελεσματικό έλεγχο της πλειοψηφίας των δυνάμεων ασφαλείας και 

δεν αναμένεται να επηρεάσει τη διεξαγωγή της ΕΕΑ. Ωστόσο, η παροχή 

υποστήριξης από μέρους της είναι λιγότερο αναμενόμενη ή αξιόπιστη. Ο 

σχεδιασμός μιας ΕΕΑ που θα διεξαχθεί σε ένα αβέβαιο περιβάλλον πρέπει να 

προβλέπει και την αντιμετώπιση της πιθανότητας κλιμάκωσής του σε εχθρικό 

(NATO/NSA 2007). 

2.4.3 Εχθρικό (Hostile) 

Σε ένα εχθρικό επιχειρησικό περιβάλλον, οι άμαχοι πιθανώς να εκκενωθούν 

υπό συνθήκες που διαμορφώθηκαν ως αποτέλεσμα ενδεχόμενων πολιτικών 

αναταραχών ή τρομοκρατικών ενεργειών καθώς και διαξαγωγής πλήρους 

κλίμακας εχθροπραξιών. Σε αυτή την περίπτωση δύναται, μαζί με τη δύναμη 

εκκένωσης, να αναπτυχθεί και ένα αρκετά μεγάλο στοιχείο ασφαλείας. Εκτός από 

τις συνηθισμένες λειτουργίες του κατά την εκκένωση, που σχετίζονται με τους 

αμάχους (επιβίβαση, μεταφορά, ιατρική υποστήριξη και άλλες υπηρεσίες), η 

δύναμη ασφαλείας μπορεί να χρειαστεί να προβεί μετά την είσοδό της, σε 

δημιουργία αμυντικών περιμέτρων, συνοδείες φαλαγγών, και προετοιμασία των 

αμάχων προς εκκένωση, διαδικασίες οι οποίες συνήθως διακπεραιώνονται από 

τους διπλωματικούς υπαλλήλους της αποστολής. Μια ΕΕΑ σε εχθρικό περιβάλλον 



διεξάγεται συνήθως όταν οι πολιτικές και στρατιωτικές αρχές του ΦΕ έχουν χάσει 

τον έλεγχο ή έχουν παύσει να λειτουργούν ομογενώς, και γενικά έχει επέλθει 

κατάρρευση του νόμου και της τάξης στη χώρα. Επίσης, οι προς εκκένωση άμαχοι 

μπορεί να δέχονται άμεση απειλή της ζωής τους η οποία μπορεί να  είναι ολοένα 

και αυξανόμενη, οι δε δυνάμεις ασφαλείας της χώρας δεν αναμένεται να μπορούν 

να παρέχουν οποιασδήποτε μορφής υποστήριξη στην επιχείρηση, αντιθέτως 

μπορεί και να δημιουργήσουν εμπόδια κατά την διεξαγωγή της. Σε ένα τέτοιο 

περιβάλλον, οι δυνάμεις που θα επιχειρήσουν πρέπει να είναι προετοιμασμένες 

για ένα ευρύ φάσμα απρόβλεπτων ενδεχόμενων και ταχύτατα εξελισόμενων 

καταστάσεων (NATO/NSA 2007). 

 Η παραπάνω διάκριση των επιχειρησιακών περιβαλλόντων, αναλόγως της 

απειλής, αποτελεί ζωτικής σημασίας παράμετρο, η οποία  θα πρέπει να γίνει 

απόλυτα κατανοητή από τους επιτελείς σχεδίασης μιας ΕΕΑ, προκειμένου να 

μπορέσουν να καθορίσουν τον καταλληλότερο τρόπο, τα απαιτούμενα μέσα, τους 

κανόνες εμπλοκής (ΚΕ) και  τη δομή της στρατιωτική δύναμης που θα ενεργήσει. 

Παράλληλα οι εκάστοτε κυβερνητικές αρχές θα πρέπει να είναι προετοιμασμένες 

τόσο για κλιμάκωση, όσο και μείωση του επιπέδου απειλής του περιβάλλοντος 

που διαμορφώνεται στη χώρα κρίσης, αναπροσαρμόζοντας ταυτόχρονα και τις 

από μέρους τους ενέργειες και δράσεις. 

2.5 Εκτέλεση Επιχείρησης  

Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενο σημείο του κεφαλαίου, ένας 

μεγάλος αριθμός κρατών, κυρίων αυτών που διαθέτουν σύγχρονες και εξελιγμένες 

τεχνολογικά ένοπλες δυνάμεις, έχουν εκδώσει εθνικά δόγματα σχετικά με την 

διεξαγωγή των επιχειρήσεων εκκένωσης αμάχων. Παρά το γεγονός, ότι κάθε ένα 

από αυτά είναι προσαρμοσμένο στις εθνικές ανάγκες του κάθε κράτους, αλλά και 

της ευελιξίας που  έκαστο από αυτά διαθέτει, αναφορικά με την χρήση σκληρής 

ισχύος, στα πλαίσια των διεθνών σχέσεων, οι βασικές έννοιες που 

χρησιμοποιούνται παρουσιάζουν μικρές διαφοροποιήσεις.  

Στο επιχειρησιακό επίπεδο μιας ΕΕΑ συνήθως διακρίνουμε τέσσερις φάσεις 

κατά την διεξαγωγή αυτής: την προπαρασκευαστική φάση, την προκαταρκτική 
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φάση, την φάση εκκένωσης και την φάση αναδίπλωσης και επιστροφής 

(NATO/NSA 2007).  

2.5.1 Προπαρασκευαστική Φάση 

Η προπαρασκευαστική φάση περιλαμβάνει την συλλογή στρατιωτικών 

πληροφοριών, την δημιουργία και συγκρότηση της στρατιωτικής δύναμης που θα 

συμμετάσχει στην υπό σχεδίαση επιχείρηση, την εδραίωση της υποδομής που θα 

παράσχει την υποστήριξη διοικητικής μέριμνας και τη λογιστική υποστήριξη καθώς 

επίσης και την τυποποίηση αριθμού διαδικασιών διοικητικής φύσεως, απαραίτητες 

για την εύρυθμη λειτουργία της όλης δομής της επιχείρησης. Κατά τα πρώτα 

στάδια μιας εκδηλωθείσας κρίσης, συνέπεια της οποίας ενδεχομένως θα είναι και 

η διεξαγωγή μιας ΕΕΑ, θα υφίσταται μια διαρκής ανάγκη για έγκυρη και λεπτομερή 

πληροφόρηση, αρχικά σε στρατηγικές πληροφορίες, σχετικές με την υπό εξέλιξη 

πολιτική αλλά και στρατιωτική κατάσταση της χώρας που τελεί υπό κρίση.  Καθώς 

η  εκτέλεση μιας ΕΕΑ καθίσταται όλο και πιο πιθανή, η απαίτηση για όλο και πιο 

ακριβείς πληροφορίες αναφορικά με την τοποθεσία και των αριθμό των προς 

εκκένωση πολιτών γίνεται και πιο επιτακτική. Η προπαρασκευαστική φάση θα 

περιλαμβάνει και το μεγαλύτερο μέρος της σχεδίασης του στρατιωτικού τμήματος 

της επιχείρησης και μπορεί τέλος να συμπεριλάβει και την ανάπτυξη μιας 

προκεχωρημένης ομάδας η οποία θα εκτιμήσει επιτόπου την κατάσταση στην 

πληγείσα χώρα.  Στην φάση αυτή λαμβάνουν χώρα και συντονιστικές διεργασίες 

με τις αντίστοιχες διπλωματικές αρχές που βρίσκονται στην υπό κρίση περιοχή, 

για την υποβοήθηση ανάπτυξης της δύναμης που θα συμμετάσχει, αλλά και για 

τον καθορισμό εναέριων, επίγειων ή θαλασσίων διαδρόμων που θα 

χρησιμοποιηθούν για την ασφαλή εκκένωση των πολιτών (NATO/NSA 2007). 

2.5.2 Προκαταρκτική Φάση 

Ο στρατιωτικός αντικειμενικός σκοπός (ΑΝΣΚ), κατά την διάρκεια της 

προκαταρκτικής φάσης μιας ΕΕΑ, είναι η αναγνώριση και η εξασφάλιση των 



Προκεχωρημένων Βάσεων Εξόρμησης (ΠΒΕ)3, των Κέντρων Υποδοχής (ΚΥ)4, 

καθώς επίσης και αυτών των Κέντρων Συντονισμού της Εκκένωσης (ΚΣΕ)5.  

Εφόσον η επιχείρηση εκκένωσης αμάχων λαμβάνει χώρα σε ένα εχθρικό 

περιβάλλον, η συγκεκριμένη φάση δύναται να περιλαμβάνει την χρήση ένοπλης 

βίας για τις επιχειρήσεις εισόδου ή αντίστοιχες με απώτερο σκοπό την κατάλληλη 

διαμόρφωση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος  για ελαχιστοποίηση των 

υπαρχόντων απειλών και ενδεχόμενων απωλειών. Η είσοδος στην περιοχή των 

επιχειρήσεων μπορεί να περιλαμβάνει την εκτέλεση αμφίβιας ή αεροκίνητης 

ενέργειας. Οι κυριότερες αποστολές που λαμβάνουν χώρα στην προκείμενη φάση 

είναι: 

2.5.2.1 Ανάπτυξη των δυνάμεων 

Ο καθορισμός και η οργάνωση της ΠΒΕ είναι υψίστης σημασίας για την 

εύρυθμη και ομαλή διεξαγωγή της επιχείρησης. Η κύρια αποστολή της είναι η 

δημιουργία ενός προκεχωρημένου χώρου, το δυνατόν πλησιέστερα της περιοχής 

από την οποία θα πραγματοποιηθεί η ενδεχόμενη εκκένωση, καθόσον στις 

περισσότερες των περιπτώσεων το κράτος που επιχειρεί βρίσκεται γεωγραφικά σε 

μεγάλη απόσταση από το ΦΕ. Η διασφάλιση της προαναφερόμενης βάσης θα 

εξασφαλίσει και θα παρέχει στην δύναμη επέμβασης την δυνατότητα της άμεσης 

και ταχείας εισόδου στην υπό κρίση περιοχή για πραγματοποίηση της εκκένωσης. 

Η ΠΒΕ μπορεί να βρίσκεται σε κάποιο άλλο κράτος, πλησίον του ΦΕ, με το οποίο 

το κράτος που επιχειρεί, έχει συνάψει κάποιου είδους διπλωματικής συμφωνίας, 

παραχώρησης χώρου και εγκαταστάσεων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και 

για συγκεκριμένο σκοπό. Ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα, σε περίπτωση εκτέλεσης 

                                                 
3  Προκεχωρημένη Βάση Εξόρμησης (ΠΒΕ): Forward Mounting Base (FMB), προωθημένος χώρος, 

το δυνατόν πλησιέστερα στο ΦΕ, που δημιουργείται με σκοπό την παροχή στην δύναμη 

επέμβασης, της άμεσης και ταχείας εισόδου στην υπό κρίση περιοχή για πραγματοποίηση της 

εκκένωσης (Army 2010). 

4 Κέντρο Υποδοχής (ΚΥ): Reception Center (RC), τοποθεσία όπου τα άτομα ενδιαφέροντος 

συγκεντρώνονται πριν από τη μετακίνησή τους είτε προς  ένα Σημείο Εκκένωσης, είτε προς το 

Κέντρο Συντονισμού Εκκένωσης (NATO/NSA 2007). 

5  Κέντρο Συντονισμού Εκκένωσης (ΚΣΕ): Evacuation Coordination Center (ECC), είναι η περιοχή 

όπου διενεργείται η υποδοχή, η διαλογή, και άλλες επιλεγμένες λογιστικές λειτουργίες που 

συνδέονται με την εκκένωση των άμαχων (Army 2010). 
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μικρότερης κλίμακας επιχειρήσεων ΕΕΑ και εφόσον το ΦΕ και η υπό κρίση 

περιοχή βρίσκονται πλησίον θάλασσας, η ΠΒΕ να εγκατασταθεί σε κάποιο πλωτό 

μέσο, πιθανώς πολεμικό πλοίο, το οποίο θα κινείται στα διεθνή ύδατα (NATO/NSA 

2007). Αντίστοιχη περίπτωση αποτελεί η ελληνική ΕΕΑ «ΑΓΗΝΩΡ», που 

αφορούσε την εκκένωση αμάχων από την Λιβύη το 2014, η οποία θα εξετασθεί με 

λεπτομέρεια σε επόμενο κεφάλαιο. Ωστόσο σε τέτοια περίπτωση, υφίστανται 

περιορισμοί, τόσο αναφορικά με την επάνδρωση σε ανθρώπινο δυναμικό, όσο και 

από απόψεως υλικοτεχνικής υποδομής, λόγω περιορισμένου χώρου και 

δυνατοτήτων υποστήριξης (Army 2010). 

Η διοίκηση και ο έλεγχος του συνόλου των  δυνάμεων που θα λάβουν μέρος 

στην επιχείρηση μπορεί να ενασκείται ανάλογα με την περίπτωση, είτε από τη 

βάση τους πίσω στην χώρα, είτε από την ΠΒΕ, είτε από το Κέντρο Συντονισμού 

Εκκένωσης, είτε πάνω από μονάδα του ΠΝ. Ίσως δε, να χρειαστεί και η οργάνωση 

ενός προκεχωρημένου σταθμού διοίκησης, που θα αναπτυχθεί εντός του ΦΕ. Μία 

άλλη παράμετρος ζωτικής σημασίας αποτελεί η ανάπτυξη ενός κοινού δικτύου 

επικοινωνιών μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων (στρατιωτική αποστολή, 

διπλωματική αποστολή, λοιποί φορείς) για την επιτυχή ολοκλήρωση της 

αποστολής (NATO/NSA 2007). 

2.5.2.2 Καθορισμός Κέντρων Υποδοχής (ΚΥ) 

Η εξακρίβωση και γνωστοποίηση των εν λειτουργία ΚΥ είναι κομβικής 

σημασίας για την εύρυθμη διεξαγωγή της ΕΕΑ. Τα ΚΥ πρέπει να είναι εύκολα 

αναγνωρίσιμα από τους υπό εκκένωση πολίτες, προσβάσιμα και κυρίως να 

παρέχουν ικανοποιητικό βαθμό ασφαλείας, καθόσον οι πολίτες δύναται να 

παραμείνουν σε αυτά για μικρό αριθμό ωρών έως ημερών, πριν μετακινηθούν για 

εκκένωση. Υπεύθυνοι για την επιλογή των υπόψη σημείων, είναι αποκλειστικά η 

διπλωματική αποστολή στο ΦΕ. Σε ιδανικές περιπτώσεις, τα ΚΥ έχουν εκ των 

προτέρων καθοριστεί στα πλαίσια εκπονήσεως ενδεχόμενων σχεδίων εκκένωσης 

από τις εκάστοτε διπλωματικές αποστολές (NATO/NSA 2007).   



2.5.2.3 Καθορισμός Σημείων Εκκένωσης6 (ΣΕ) 

Η αναγνώριση, καθορισμός και εξασφάλιση των σημείων εκκένωσης, τα οποία 

πρέπει να βρίσκονται πλησίον της απειλούμενης περιοχής, αποτελούν ακόμα ένα 

σημαντικότατο έργο της δύναμης που θα εκτελέσει την αποστολή. Μέσω των ΣΕ, 

οι υπό εκκένωση πολίτες θα κινηθούν, συνήθως με στρατιωτικά μέσα στα ΚΣΕ, 

αναλόγως του επιπέδου απειλής και με την συνοδεία δύναμης ασφαλείας. Πρέπει 

να τονιστεί ότι η επιλογή των ΣΕ αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση της εκάστοτε 

διπλωματικής αποστολής, ενώ η οργάνωση και η ασφάλεια αυτών, αρμοδιότητα 

της ένοπλης δύναμης (NATO/NSA 2007). 

2.5.2.4  Συμβολή στην οργάνωση του Κέντρου Συντονισμού 

Εκκένωσης (ΚΣΕ)    

Παρέχεται βοήθεια στη διπλωματική αποστολή στην οργάνωση και προστασία 

του ΚΣΕ (NATO/NSA 2007). 

2.5.2.5  Συμβολή στην οργάνωση των Σημείων Επιβίβασης (ΣΕΠ)7  

Η επιβίβαση είναι η τελική κίνηση των αμάχων προς εκκένωση από την 

απειλούμενη περιοχή σε χώρο προσωρινής ασφαλούς φιλοξενίας. Στο ΣΕ, οι 

άμαχοι θεωρούνται πλέον και αντιμετωπίζονται ως επιβάτες (NATO/NSA 2007). 

2.5.3 Φάση Εκκένωσης 

Η Φάση της Εκκένωσης αποτελεί καθ’ όλη την διάρκεια τη επιχείρησης την 

πλέον σημαντική και πολύπλοκη διαδικασία. Περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στάδια 

και τις ενέργειες που αποσκοπούν στην ασφαλή μετάβαση των υπό εκκένωση 

                                                 
6  Σημείο Εκκένωσης (ΣΕ): Evacuation Point (EP), είναι περιοχή, όπου τελεί υπό την ευθύνη της 

στρατιωτικής δύναμης και από την οποία οι πολίτες μεταφέρονται για εκκένωση στα ΚΣΕ 

(NATO/NSA 2007). 

7  Σημείο Επιβίβασης (ΣΕΠ): Embarkation Site (ES),μπορεί να είναι ένα λιμάνι ή αεροδρόμιο ή άλλη 

πύλη εξόδου, όπου οι άμαχοι επιβιβάζονται σε μεταφορικά μέσα προκειμένου να αναχωρήσουν 

είτε για ένα Ασφαλές Καταφύγιο (NATO/NSA 2007). 
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πολιτών και αμάχων, από τα ΚΥ, τα ΣΕ ή τα ΚΣΕ στα ΣΕΠ, και από εκεί με την 

χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων και με την παροχή ασφαλείας από την 

στρατιωτική δύναμη, εάν απαιτείται, σε Ασφαλή Καταφύγια8 (ΑΚ) (NATO/NSA 

2007).  

 Δεδομένης της αβεβαιότητας και της ρευστότητας της πολιτικής και 

στρατιωτικής κατάστασης που χαρακτηρίζει την  περιοχή των επιχειρήσεων, η 

διπλωματική αποστολή που διατηρεί τον γενικό έλεγχο, εποπτεία και ευθύνη 

διεξαγωγής της επιχείρησης έχει να αντιμετωπίσει έναν τεράστιο αριθμό 

προκλήσεων και ταχύτατα εξελισσόμενο  αριθμό καταστάσεων. 

 Η κυριότερη πρόκληση της αποστολής είναι ο καθορισμός και η 

επιβεβαίωση της ταυτότητας των προσώπων που δικαιούνται να εκκενωθούν. 

Αυτή η διαδικασία διαλογής περιλαμβάνει τρία βασικά κριτήρια ελέγχου. Αρχικά, 

ένα πρόσωπο πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι είναι επιλέξιμος προς εκκένωση. Την 

ευθύνη για αυτό έχει η διπλωματική αποστολή, η οποία επιβεβαιώνει ή όχι την 

καταλληλόλητα, και σε περίπτωση επιλογής δίνεται η σειρά προτεραιότητας 

μεταφοράς εκτός του ΦΕ προς ένα Ασφαλές Καταφύγιο. Στη συνέχεια, 

ακολουθείται μια διαδικασία ελέγχου από άποψη ασφαλείας των προσώπων, 

προκειμένου να εντοπιστούν τα άτομα εκείνα που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο 

άλλα άτομα που εκκενώνονται ή το προσωπικό που εμπλέκεται στην επιχείρηση. 

Σε αυτή τη διαδικασία ελέγχου ασφάλειας μπορούν να συμμετέχουν και οι αρχές 

του ΦΕ, δεδομένου ότι μπορεί να τηρούνται πληροφορίες σχετικά με κάποια 

άτομα, όπως για παράδειγμα ποινικό μητρώο ή εάν είναι δραπέτες φυλακών9. Το 

τρίτο κριτήριο ελέγχου είναι αυτό του υγειονομικού ελέγχου όπου μπορούν να 

                                                 
8  Ασφαλές Καταφύγιο (ΑΚ): Safe Heaven (SH),  είναι περιοχή  που προσφέρει ασφάλεια μακριά 

από την περιοχή της κρίσης, όπου τα άτομα που εκκενώνονται ολοκληρώνουν τις τελικές 

διαδικασίες πριν αποδεσμευθούν από την εθνική  αρχή που οργάνωσε και εκτέλεσε την επιχείρηση. 

Σε πολλές περιπτώσεις, το ασφαλές καταφύγιο είναι η χώρα καταγωγής του πολίτη (NATO/NSA 

2007). 

9  Στο σεισμό στην Αϊτή το 2010, περίπου 4.000 κρατούμενοι που δραπέτευσαν εκμεταλλευόμενοι 

την κατάσταση, κατάφεραν να αναμειχθούν με τον τοπικό πληθυσμό, καθώς λάμβανε χώρα η 

επιχείρηση ΕΕΑ στο νησί (cbsnews n.d.). 



εντοπιστούν άτομα που μπορεί να αποτελέσουν απειλή για την υγεία τρίτων, 

κυρίως μέσω  ιδιαίτερα μεταδοτικών ασθενειών (F. Bandali 2007). 

 Κατά τη φάση της εκκένωσης λαμβάνει χώρα το μεγαλύτερο μέρος των 

κινήσεων του προσωπικού και ο υψηλότερος βαθμός αλληλεπίδρασης με τρίτους. 

Σαφώς καθορισμένοι ΚΕ πρέπει να έχουν καθοριστεί εξ αρχής, έχοντας τέτοιο 

βαθμό ευελιξίας που να επιτρέπει την τροποποίησή τους κατά την εξέλιξη της 

επιχείρησης εφόσον απαιτηθεί. Οι ΚΕ κατά τη διάρκεια μιας ΕΕΑ μπορεί να 

περιορίσουν τη χρήση στρατιωτικής βίας για αυτοάμυνα και για την προστασία των 

αμάχων. Μια ισορροπημένη αλλά και ευέλικτη προσέγγιση της κατάστασης που 

υποστηρίζεται από έναν ανοιχτό διάλογο με τους τοπικούς ηγέτες του ΦΕ καθώς 

και με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης δύναται να συμβάλλει στην αποτροπή 

εντάσεων και τη διευκόλυνση της εκκένωσης (NATO/NSA 2007). 

 Η οριοθέτηση στη χρήση στρατιωτικής βίας μόνο για αυτοπροστασία και για 

προστασία των αμάχων προς εκκένωση, δύναται να περιορίσει τη στρατιωτική 

δύναμη από πιθανές παρεμβάσεις στις τοπικές διαμάχες, ακόμα και στην 

περίπτωση που εκτιμάται ότι εγείρεται τέτοια απαίτηση ή υποχρέωση. Οι δε ΚΕ 

μπορεί να διαφέρουν και μεταξύ των εθνών που εκτελούν τις δικές τους αυτόνομες 

ΕΕΑ εντός της ίδιας περιοχής και στην ίδια χρονική περίοδο. Αυτό μπορεί να 

προκαλέσει σύγχυση στον ντόπιο πληθυσμό του ΦΕ. Ο ανοικτός διάλογος με το 

ΦΕ και η ανάλογη επικοινωνιακή προσέγγιση του τοπικού στοιχείου σε μια ΕΕΑ, 

θα διασφαλίσει στη χώρα που τη διεξάγει, μια σαφή προσέγγιση του έθνους κατά 

την επιχείρηση και μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της έντασης και της αρνητικής 

στάσης από μέρους των ΜΜΕ που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τις εθνικές 

επιδιώξεις μιας επιχείρησης εκκένωσης10 (NATO/NSA 2007). 

                                                 
10 Παράδειγμα στο οποίο η αυστηρή τήρηση των ΚΕ σε επιχείρηση εκκένωσης απεδείχθη  επιτυχής, 

αποτελεί η επιχείρηση «Eastern Exit» στο Μογκαντίσου της Σομαλίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της 

ΕΕΑ, δύο Αμερικανοί πεζοναύτες δέχθηκαν άμεσα πυρά από ελαφρά όπλα πεζικού κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης υπηρεσίας παρατήρησης από έναν πύργο νερού. Οι ΚΕ των Αμερικανών σε 

ανάλογη ενέργεια προέβλεπε ότι μόνο ο Πρέσβης των ΗΠΑ στη Σομαλία μπορούσε να 

εξουσιοδοτήσει την ανταπόδοση των πυρών, και ο οποίος ποτέ δεν την παρείχε μέχρι τη λήξη του 

συγκεκριμένου περιστατικού, αλλά και γενικότερα ολόκληρης της επιχείρησης. Οι πεζοναύτες 



38 

2.5.4 Φάση αναδίπλωσης και επιστροφής 

 Η τελευταία φάση περιλαμβάνει όλες τις υπόλοιπες ενέργειες προς 

ολοκλήρωση της ασφαλούς εκκένωσης των άμαχων σε καθορισμένα ΑΚ, της 

αναδίπλωσης της δύναμης και στη συνέχεια της επιστροφής στην πατρίδα και εν 

γένει τον τερματισμό της επιχείρησης. Υπάρχει περίπτωση, εφόσον υφίσταται 

συμφέρον για διατήρηση διπλωματικών σχέσεων με το ΦΕ, η δύναμη εκκένωσης 

να προσπαθήσει να αποκαταστήσει φθορές που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια 

της επιχείρησης. Η παραπάνω αποκατάσταση μπορεί να αποτελέσει δε, 

αντικειμενικό σκοπό μιας νέας μελλοντικής – ακολουθούσας επιχείρησης. Μετά τον 

απολογισμό της ΝΕΟ, απαραίτητη είναι η εξαγωγή «Διδαγμάτων» και στη συνέχεια 

«Καλύτερων Πρακτικών» για μελλοντικές ανάλογες επιχειρήσεις (NATO/NSA 

2007).    

 Γενικότερα, αν και η σχεδίαση μιας επιχείρησης μπορεί να είναι πλήρης, 

όταν έρθει η στιγμή της εκτέλεσής της, θα παρουσιαστούν πολλές προκλήσεις που 

θα απαιτήσουν από τον επικεφαλής της αποστολής, τη διπλωματική αποστολή και 

τις λοιπές υποστηρίζουσες δυνάμεις να διατηρήσουν ένα μεγάλο βαθμό ευελιξίας 

και προσαρμογής, ώστε να μπορεί να υπάρξει ομαλή ροή αυτής. 

2.6 ΕΕΑ: Δομή-Είδος της Δύναμης  

Είναι ευνόητο ότι σε κάθε περίπτωση, η δομή, το μέγεθος και η φύση των 

στρατιωτικών κυρίως δυνάμεων που θα κληθούν να λάβουν μέρος σε μία 

επιχείρηση εκκένωσης αμάχων, εξαρτάται από έναν μεγάλο αριθμό παραγόντων 

και παραμέτρων με σημαντικότερους το επιχειρησιακό περιβάλλον όπου θα 

εκτελεσθεί η επιχείρηση καθώς επίσης και από την εκτιμώμενη χρονική διάρκεια 

αυτής. Επιπλέον, δεδομένης της αβεβαιότητας και του ενδεχόμενου εχθρικού 

περιβάλλοντος της περιοχής των επιχειρήσεων, κάθε ΕΕΑ αποτελεί από μόνη της 

                                                 
διατάχθηκαν ειδικότερα, να μην επιστρέψουν τα πυρά και να αφήσουν τις θέσεις τους στον πύργο 

νερού, αν και δέχονταν πυρά (Siegel 1991). 

 



μια ιδιαίτερη περίπτωση και η κάθε δύναμη που αναπτύσσεται πρέπει να είναι 

προσαρμοσμένη στις ανάγκες και απαιτήσεις αυτής (NATO/NSA 2007). 

Ένας επιπλέον παράγοντας που διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην τελικώς 

διαμορφωθείσα δύναμη, αποτελεί και η παρεχόμενη από το ΦΕ υποστήριξη. Σε 

ένα επιχειρησιακό περιβάλλον, όπου οι δυνάμεις ασφαλείας του ΦΕ είναι σε θέση 

και διαθέτουν την ικανότητα παροχής, έστω και περιορισμένου εύρους υπηρεσιών 

και συνθηκών ασφαλείας, αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στις απαιτήσεις της δύναμης, 

συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ανθρωπίνων και οικονομικών πόρων. 

Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, τουλάχιστον στα πρώτα στάδια της επιχείρησης, 

οι επιχειρούσες δυνάμεις πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο απαιτούμενο 

αριθμό, εξασφαλίζοντας σε αρχικό στάδιο την επιβιωσιμότητά τους (NATO/NSA 

2007). Επιπλέον υπάρχει η πιθανότητα, οι συμμετέχουσες δυνάμεις να 

αποτελούνται από στρατιωτικά τμήματα που ανήκουν σε διαφορετικούς κλάδους 

των Ενόπλων Δυνάμεων μιας χώρας. Στην περίπτωση αυτή έχουμε την 

δημιουργία μιας Διακλαδικής Δύναμης11 (ΔΔ). 

Όπως αναφέρθηκε και την αρχή του παρόντος κεφαλαίου, η έναρξη μιας ΕΕΑ 

από ένα κράτος, δύναται να πυροδοτήσει έτερα κράτη να ξεκινήσουν τις δικές τους 

αντίστοιχες επιχειρήσεις (Army 2010). Σε αυτή την περίπτωση η ΕΕΑ 

μετεξελίσσεται σε μία  επιχείρηση πολυεθνικής δύναμης, στην οποία ενδεχομένως 

να συμμετάσχει αριθμός κρατών και μη –κυβερνητικών οργανισμών. Παρά τις 

προκλήσεις εξαιτίας της ποικιλόμορφης φύσεως των στοιχείων που ενεργούν και 

του παρατεταμένου χρόνου που απαιτείται για την σχεδίαση μιας τέτοιας 

επιχείρησης, το παραγόμενο αποτέλεσμα είναι πάντα καλύτερο, λόγω των 

αυξημένων πόρων (ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή) που 

διατίθενται. 

Ένα άλλο στοιχείο των ΕΕΑ, το οποίο κρίνεται σκόπιμο να εξετασθεί στην 

παρούσα μελέτη είναι το είδος και η φύση  των συμμετεχόντων στρατιωτικών 

δυνάμεων σε μια τέτοια επιχείρηση. Για τις επιχειρήσεις ΕΕΑ, η έμφαση στις 

                                                 
11 Διακλαδική Δύναμη είναι ένα στρατιωτικό τμήμα που αποτελείται από περισσότερους του ενός 

κλάδους των ενόπλων δυνάμεων (Στρατός Ξηράς, Πολεμική Αεροπορία και Πολεμικό Ναυτικό). 
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αναπτυσσόμενες δυνάμεις δίνεται περισσότερο στην ποιότητα και όχι στην 

ποσότητα αυτών και γι’ αυτό από την μελέτη των μέχρι σήμερα γνωστών 

επιχειρήσεων που έχουν ολοκληρωθεί, μπορούμε εύκολα να αντιληφθούμε ότι 

χρησιμοποιήθηκαν κυρίως Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων (ΔΕΕ) (Special 

Operations Forces – SOF), Πεζοναύτες καθώς και ειδικές μονάδες αλεξιπτωτιστών 

(Sam 2011).   

Η συμμετοχή των παραπάνω δυνάμεων «ειδικής» φύσεως είναι κάτι που 

αντικατοπτρίζεται σε μεγάλο αριθμό τόσο εθνικών εγχειριδίων, όσο και 

αντίστοιχων του ΝΑΤΟ. Χαρακτηριστικός είναι ο τρόπος με τον οποίο το ΝΑΤΟ 

περιγράφει την φύση των Ειδικών Επιχειρήσεων (EE) καθώς και των ΔΕΕ. 

Σύμφωνα με το AJP- 3.5 Allied Joint Doctrine for Special Operations «Ειδικές 

επιχειρήσεις είναι στρατιωτικές δραστηριότητες, οι οποίες εκτελούνται από ειδικά 

σχεδιασμένες, οργανωμένες, επιλεγμένες, εκπαιδευμένες και εξοπλισμένες 

δυνάμεις οι οποίες χρησιμοποιούν μη συμβατικές τεχνικές και τρόπους ανάπτυξης. 

Αυτές οι δραστηριότητες μπορούν να διεξαχθούν σε όλο το εύρος των 

στρατιωτικών δραστηριοτήτων ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό με άλλες δυνάμεις, με 

σκοπό την επίτευξη στρατιωτικών, οικονομικών και διπλωματικών 

αποτελεσμάτων. Πολιτικο-στρατιωτικά δεδομένα μπορούν να απαιτούν διακριτικές 

ή κεκαλυμμένες τεχνικές καθώς και έναν βαθμό πολιτικού, στρατιωτικού ή φυσικού 

ρίσκου, που δεν δύναται να αναληφθεί από τις συμβατικές δυνάμεις» (NSHQ 

2012). Με βάση λοιπόν τον παραπάνω προσδιορισμό των ΔΕΕ και ΕΕ, γίνεται 

αντιληπτή η απαίτηση και η αναγκαιότητα χρησιμοποίησης των ΔΕΕ ιδιαίτερα κατά 

την διεξαγωγή των επιχειρήσεων ΕΕΑ, αφενός λόγω των ιδιαιτέρων ιδιοτήτων και 

δυνατοτήτων των συγκεκριμένων δυνάμεων και αφετέρου λόγω της πολιτικο – 

διπλωματικής και ευαίσθητης φύσεως των υπόψη επιχειρήσεων.  

Οι περιπτωσιολογικές μελέτες (case studies) των μέχρι σήμερα διεξαχθεισών 

επιχειρήσεων εκκένωσης αμάχων, όπως δειγματοληπτικά θα παρατεθούν 

ορισμένες σε επόμενο κεφάλαιο του παρόντος πονήματος, τόσο από τις Ελληνικές 

Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΕΔ) όσο και από λοιπές χώρες, αποδεικνύουν τον 

καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισαν οι ΔΕΕ στην επιτυχή εκτέλεση αυτών. Στις 

περισσότερες των περιπτώσεων δε, η επιλογή των ΔΕΕ για την εκτέλεση μιας 



ΕΕΑ, γινόταν συνήθως με κύριο κριτήριο την εγγύτητα αυτών στην περιοχή 

επιχειρήσεων αλλά και την καταλληλόλητα για τις ανάγκες αυτής. 

Η εξέλιξη των στρατιωτικών δογμάτων και της στρατιωτικής σκέψης, όπως 

παρατηρείται στα πλαίσια διαμόρφωσης των δυνατοτήτων ορισμένων σύγχρονων 

στρατών, με κύριο εκφραστή τις ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών της 

Αμερικής (Η.Π.Α), αποτυπώνουν την αναγκαιότητα χρησιμοποίησης των ΔΕΕ στις 

επιχειρήσεις ΕΕΑ. Οι ένοπλες δυνάμεις των Η.Π.Α διατηρούν ήδη μια ειδική 

αμφίβια δύναμη Πεζοναυτών [Amphibious Ready Group (ARG)/Marine 

expeditionary unit (MEU)], η οποία είναι κατάλληλα εκπαιδευμένη και 

πιστοποιημένη για την εκτέλεση επιχειρήσεων αυτού του είδους (Army 2010) και 

επιπλέον το Γενικό Επιτελείου Στρατού ( Department of Army) των Η.Π.Α έχει 

εκδώσει στρατιωτικό εγχειρίδιο εστιασμένο στην εκτέλεση ΕΕΑ από τις ΔΕΕ του 

στρατού ξηράς. Χαρακτηριστική είναι η μνεία των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, 

δυνατοτήτων και δεξιοτήτων αυτών των δυνάμεων που τις καθιστούν τις πλέον 

αξιόπιστες και απαραίτητες γι’ αυτές τις δράσεις (US Headquarters 2009). 

Πλέον των Η.Π.Α και το στρατιωτικό δόγμα περί εκτελέσεως ΕΕΑ του 

Υπουργείου Άμυνας της Αυστραλίας αναφέρεται στην χρησιμοποίηση των ΔΕΕ 

επισημαίνοντας πως «Λόγω της πιθανής πολυπλοκότητας των ΕΕΑ η χρήση των 

ΔΕΕ και των ΕΕ πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε κάθε αρχικό στάδιο 

σχεδιάσεως……» (ADDP 2011). Αντίστοιχη και η πρακτική του γαλλικού στρατού, 

ο οποίος  διατηρεί σε ετοιμότητα ΔΕΕ, των οποίων ένας από τους κύριους ρόλους 

είναι να λαμβάνει μέρος σε ΕΕΑ (Sam 2011).      

2.7 Διπλωματικο – στρατιωτική συνεργασία 

Ο επιτυχής συντονισμός μιας επιχείρησης εκκένωσης αμάχων απαιτεί την 

απόλυτη συνεργασία και συνταύτιση των προσπαθειών σε όλα τα στάδια αυτής, 

ανάμεσα στις συμμετέχουσες στρατιωτικές δυνάμεις και διπλωματικές αρχές. Δεν 

πρέπει άλλωστε να διαφεύγει της προσοχής το γεγονός ότι, οι ΕΕΑ αποτελούν 

επιχειρήσεις με κύριο κορμό και προσπάθεια την διπλωματία και την πολιτική, με 

τις στρατιωτικές δράσεις σε υποστηρικτικό, υποβοηθητικό και γενικά δευτερεύοντα 

ρόλο. Η συνθήκη αυτή καθιστά την ανάγκη συντονισμού σε όλα τα επίπεδα -  
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στρατηγικό, επιχειρησιακό και τακτικό - ακόμα πιο επιτακτική ανάμεσα στην 

διπλωματική και στρατιωτική φύση της επιχείρησης. 

Ενώ η προστασία των υπό εκκένωση αμάχων αποτελεί υψίστης 

προτεραιότητας κατά την εκτέλεση μιας ΕΕΑ, οι καταστάσεις που απαιτούν την 

διεξαγωγή αυτών των δράσεων, δημιουργούν έντονες πολιτικές και διπλωματικές 

ανησυχίες, περιορισμούς και προβληματισμούς. Στην περίπτωση διενέργειας μιας 

ΕΕΑ υπό συνθήκες εχθρικού περιβάλλοντος, ένας από τους ενδεχόμενους 

πολιτικούς περιορισμούς που δύναται να προκύψει, επιτάσσει την απαγόρευση 

άμεσης εμπλοκής, με χρήση ένοπλης βίας, των στρατιωτικών δυνάμεων με άλλες 

ένοπλες ομάδες που ενδεχομένως να αποτελούν απειλή για τους πολίτες (Eyre 

2011).  

Κατά την φάση της σχεδιάσεως των επιχειρήσεων ΕΕΑ, το στρατιωτικό 

επιτελείο συνήθως περιορίζεται και αποτρέπεται από μια πρώιμη είσοδο στην υπό 

κρίση περιοχή ενός ΦΕ, καθώς πολιτικοί και διπλωματικοί παράγοντες αποκλείουν 

μια τέτοια ενέργεια, υπό τον φόβο κλιμάκωσης και επιδείνωσης της ήδη 

υπάρχουσας κατάστασης. Αυτοί οι περιορισμοί, είναι ευνόητο, ότι δύναται να 

προκαλέσουν ένταση και αντιπαραθέσεις ανάμεσα στο στρατιωτικό και 

διπλωματικο–πολιτικό εμπλεκόμενο σε μια επιχείρηση ΕΕΑ προσωπικό. Σε κάθε 

περίπτωση όμως, είναι ουσιώδους σημασίας το στρατιωτικό στοιχείο να 

υποστηρίζει πλήρως τα σχέδια της διπλωματικής αποστολής και να συνεργάζεται 

σε όλα τα επίπεδα υποστήριξης μιας ΕΕΑ (Army 2010). 

Μία ιδιαίτερα σημαντική πτυχή της διπλωματικο-στρατιωτικής συνεργασίας, 

κατά την διάρκεια μιας ΕΕΑ, αποτελεί  ο αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ του Διοικητή 

της στρατιωτικής δύναμης και του επικεφαλής της επιχείρησης ο οποίος πρέπει να 

διατηρείται σε όλες τις φάσεις της ΕΕΑ. Τόσο κατά το σχεδιασμό όσο και κατά την 

εκτέλεση της επιχείρησης εκκένωσης, ο επικεφαλής αυτής θα πρέπει να είναι 

δεκτικός σε ότι αφορά την καθοδήγησή του από τους στρατιωτικούς συμβούλους  

και το στρατιωτικό Διοικητή, χωρίς όμως να ξεχνά ότι αυτός διατηρεί τη συνολική 

ευθύνη. Καθώς ο χρόνος είναι συνήθως ένας από τους κρισιμότερους παράγοντες 

σε μια ΕΕΑ, η κατανόηση από όλους της αποστολής και των αντικειμενικών 

σκοπών της. είναι απαραίτητη για τους πολιτικούς αλλά και για τους στρατιωτικούς 



φορείς, συμβάλλοντας ο καθένας με τις δικές του δυνάμεις και δυνατότητες στην 

επιτυχή έκβαση αυτής. 

Η ύπαρξη της διαφορετικής αυτής αντίληψης των καταστάσεων, που 

παρατηρείται ανάμεσα στους στρατιωτικούς και διπλωματικούς κύκλους μιας 

επιχείρησης ΕΕΑ, είναι αποτέλεσμα αφενός της φύσης, της αποστολής, αλλά και 

των διατιθέμενων μέσων που έχει ο κάθε φορέας στην διάθεση του, αφετέρου 

έγκειται στην ψυχοσύνθεση, προσωπικότητα και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του 

εκάστοτε στρατιωτικού ηγήτορα ή επικεφαλής διπλωμάτη. Η ύπαρξη και 

διατήρηση μιας αρμονικής σχέσης ανάμεσα στους δύο διαφορετικούς κόσμους -  

του στρατιωτικού και διπλωματικού - οι οποίοι οφείλουν να συνυπάρξουν και να 

συλλειτουργήσουν, ενδεχομένως για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι ζωτικής 

σημασίας, με άμεσο αντίκτυπο στις ζωές των υπό εκκένωση αμάχων. 

Γενικά, ο συντονισμός που απαιτείται από όλους τους δρώντες στο 

περιβάλλον μιας ΕΕΑ είναι ιδιαίτερα πολύπλοκος, και λαμβάνει χώρα σχεδόν 

πάντα σε ένα αγχωτικό και ταχύτατα μεταβαλλόμενο περιβάλλον όπου οι χρόνοι 

είναι πολύ συμπιεσμένοι. Η αναγνώριση του προβλήματος, η ανάλυσή του και ο 

σαφής προσδιορισμός των αμοιβαίων στόχων θα ενισχύσει την 

αποτελεσματικότερη υλοποίηση της ΕΕΑ παρέχοντας τελικά ασφάλεια στα άτομα 

που εμπίπτουν στην ευθύνη τόσο των διπλωματικών όσο και των στρατιωτικών 

φορέων για να εκκενωθούν. 
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3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΕΕΑ 

3.1 Ελληνική Πολιτική 

Η συνδρομή στους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στο εξωτερικό αποτελεί 

πρωταρχικό καθήκον του ελληνικού κράτους και του ΥΠΕΞ ειδικότερα. Στο πλαίσιο 

υλοποίησης της Πολιτικής Εθνικής Άμυνας (ΠΕΑ), η Ελλάδα δίνει ιδιαίτερη 

σημασία στον απόδημο Ελληνισμό εφόσον ενδεχομένως να απαιτηθεί να γίνει 

επαναπατρισμός ή μεταφορά σε ασφαλή τόπο προορισμού, του συνόλου ή μέρους 

του ελληνικού στοιχείου στο εξωτερικό. Ενίοτε ενδέχεται να εμπλακούν και οι ΕΕΔ 

όπως καθορίζεται στην Εθνική Στρατιωτική Στρατηγική (ΕΣΣ). Η Ελλάδα έχει 

αποδείξει και εμπράκτως την αποφασιστικότητά της στην προάσπιση του 

Ελληνισμού όπως έχουν δείξει οι πέντε επιχειρήσεις εκκένωσης που έχουν λάβει 

χώρα με απόλυτη επιτυχία από το 1993 έως σήμερα και οι οποίες θα αναλυθούν 

σε επόμενο κεφάλαιο. Επίσης κατά τα τελευταία έτη, φαινόμενα μεγάλων φυσικών 

καταστροφών παγκοσμίως ανέδειξαν μια αυξανόμενη κατηγορία αιτημάτων 

συνδρομής των πολιτών που βρίσκονται στο εξωτερικό: τη συνδρομή σε 

καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 

3.2 Ελληνική Εξωτερική Πολιτική ΕΕΑ 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί και σε προηγούμενη ενότητα, η  οργάνωση ενός 

τέτοιου σχεδίου ΕΕΑ έχει πολιτικές, διπλωματικές, οικονομικές και στρατιωτικές 

προεκτάσεις. Συνεπώς, τον ουσιαστικό ρόλο τον έχει η εξωτερική πολιτική που 

ασκείται από την ελληνική κυβέρνηση κυρίως μέσω του ΥΠΕΞ. 

Στην παράγραφο αυτή κρίνεται σκόπιμο να διαχωριστεί ο ρόλος του ΥΠΕΞ 

από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), που ενεργεί μέσω του ΓΕΕΘΑ. 

3.2.1 Ρόλος Υπουργείου Εξωτερικών στις ΕΕΑ 

 Μία από τις αρμοδιότητες του ΥΠΕΞ αποτελεί η παρακολούθηση της εξέλιξης 

των γεγονότων σε χώρες ενδιαφέροντος και η έγκαιρη εισήγηση εφαρμογής 

σχεδίου εκκένωσης. Έτσι, πριν και κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης εκκένωσης 

μεριμνά για τα παρακάτω : 



α.  Εξασφάλιση αδειών σε ότι αφορά υπερπτήσεις από τρίτες χώρες, 

παραμονή ελληνικού προσωπικού στο εξωτερικό, προσγείωση σε ξένα 

αεροδρόμια, οπλοφορία από τις εμπλεκόμενες δυνάμεις. 

β.  Ροή πληροφοριών για τη χώρα ενδιαφέροντος. 

γ.  Παροχή οδηγιών στις Πρεσβείες και τα Προξενεία των χωρών 

ενδιαφέροντος για να καθορίσουν:  

  (1) Χώρους συγκέντρωσης αμάχων προς εκκένωση και σημεία 

επιβίβασης για επαναπατρισμό.  

  (2) Τρόπους μεταφοράς στους χώρους επιβίβασης.  

  (3) Σειρά και προτεραιότητες προσώπων προς εκκένωση.  

  (4) Καθορισμό μέγιστου βάρους και όγκου προσωπικών 

αντικειμένων προς μεταφορά. 

δ.  Σύνταξη κατάστασης επαναπατριζόμενων.  

ε.  Καθορισμό αντιπροσώπων ως σημείων επαφής (Points of Contact) 

και μέσα επικοινωνιών στις περιοχές συγκέντρωσης για αποχώρηση, καθώς και 

στα μέσα μεταφοράς.   

στ.  Αποστολή Συνδέσμου του Υπουργείου στο ΓΕΕΘΑ. 

ζ.  Παροχή στο ΓΕΕΘΑ πληροφοριακού υλικού για τους Έλληνες 

υπηκόους στην ξένη χώρα. 

Για την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στην ανάγκη αυτή, συστήθηκε στο 

Υπουργείο Εξωτερικών η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων12 . Η Μονάδα λειτουργεί 

                                                 
12 Η λειτουργία της Μονάδας Διαχείρισης Κρίσεων προβλέπεται στο άρθρο 14 του Οργανισμού του 

Υπουργείου Εξωτερικών (Ν. 3566/2007) και η οργάνωσή της ρυθμίζεται ειδικότερα με την 

Π23ΜΔΚ-28804/ΑΣ 14434/15.12.2009.   
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υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών ως 

συντονιστικό όργανο μεταξύ των υπηρεσιών του ΥΠΕΞ και των άλλων 

Υπουργείων για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων ανθρωπιστικής και 

προξενικής φύσης, με διεθνείς πτυχές. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως 

είναι ο κίνδυνος της ζωής Ελλήνων πολιτών σε περιοχές κρίσεως, τίθεται σε 

λειτουργία επί 24ώρου βάσεως, παρέχοντας την απαραίτητη οργανωτική 

υποστήριξη στις υπηρεσίες του Υπουργείου που εμπλέκονται με την αντιμετώπιση 

των καταστάσεων αυτών (ΥΠΕΞ 2011). 

Η Μονάδα είναι επιφορτισμένη με την εκπόνηση Σχεδίου Διαχείρισης 

Εκτάκτων Καταστάσεων, το οποίο και διατηρεί διαρκώς ενημερωμένο. Επί πλέον 

διοργανώνει, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, ασκήσεις εξοικείωσης του 

προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο ορίζεται εκ των προτέρων, 

στην αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών. Η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων, στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, συνεργάζεται με το “Situation Centre - SITCEN” 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με τις αντίστοιχες μονάδες άλλων Κρατών-

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, εκπροσωπεί το Υπουργείο Εξωτερικών 

σε συμβουλευτικά διυπουργικά όργανα και επιτροπές, για θέματα συναφή με την 

αρμοδιότητα της Μονάδας.  

Για τους Έλληνες πολίτες στο εξωτερικό, προξενική συνδρομή παρέχεται από 

τις κατά τόπους αρμόδιες Προξενικές Αρχές της Ελλάδος. Εάν η Ελλάδα δεν 

αντιπροσωπεύεται σε μια τρίτη χώρα, προξενική προστασία για τους Έλληνες 

πολίτες παρέχεται από Αρχή κάθε Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

που διατηρεί διπλωματική αποστολή εκεί13. 

                                                 
13 Ενώ η πρωταρχική αρμοδιότητα για την προξενική συνδρομή και την αντιμετώπιση εκτάκτων 

καταστάσεων προξενικής φύσης είναι εθνική, η παροχή προξενικής προστασίας αποτελεί αμοιβαία 

υποχρέωση των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προβλέπεται στο άρθρο 23 της 

Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στο άρθρο 46 του Χάρτη 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα πλαίσια λοιπόν της αμοιβαιότητας, η 

χώρα μας, επεκτείνοντας την υποχρέωση προστασίας των πολιτών της στο εξωτερικό, είναι επίσης 

υποχρεωμένη να παρέχει ανάλογη προστασία και σε Ευρωπαίους πολίτες που απειλούνται σε 

κάποια περιοχή κρίσεως, εκκενώνοντάς τους. 



3.2.2 Προσέγγιση των  ΕΕΑ από τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις 

Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις  λαμβάνουν μέρος σε επιχειρήσεις εκκένωσης 

αμάχων κατόπιν εντολής του ΓΕΕΘΑ. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν επιχειρησιακά 

σχέδια που αφορούν στην εξασφάλιση ταχείας αντίδρασης των ΕΔ, για την 

υποστήριξη των εθνικών θέσεων και συμφερόντων στο εξωτερικό όσον αφορά την 

προστασία απανταχού του Ελληνισμού στο εξωτερικό.  

Σε περίπτωση τοπικής αναταραχής, εντάσεων ή πολέμου σε ξένη χώρα 

ενδεχομένως να επιχειρηθεί απομάκρυνση του ελληνικού στοιχείου ευρείας 

έκτασης ή μη, να υπάρξουν δυσχέρειες στις επικοινωνίες και κινήσεις και να βρεθεί 

το προσωπικό στελέχωσης των ελληνικών αντιπροσωπειών ή άλλοι Έλληνες που 

βρίσκονται στη χώρα σε κίνδυνο της ζωής τους. Ανάλογα με την εκάστοτε 

κατάσταση που επικρατεί στη χώρα ενδιαφέροντος, οι φίλιες δυνάμεις που 

μπορούν να εμπλακούν είναι δυνάμεις και των τριών Κλάδων, μη στρατιωτικοί 

φορείς (Υπουργεία – Υπηρεσίες), η Ελληνική Πρεσβεία και οι προξενικές αρχές, οι 

ΑΚΑΜ, φίλια προσκείμενες αρχές (θρησκευτικές κ.α.), Διεθνείς Οργανισμοί, Μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) που διαθέτουν εμπειρία στην περιοχή, και 

λοιπές φίλια προσκείμενες πολιτικές και στρατιωτικές δυνάμεις άλλων χωρών ή 

οργανισμών (ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, ΕΕ, ΟΑΣΕ). 

Σε ότι αφορά το επιχειρησιακό πρότυπο του σχεδίου, τίθεται ως επιθυμητή 

τελική κατάσταση η άφιξη σε ασφαλή τόπο προορισμού ή επαναπατρισμός του 

ελληνικού προσωπικού εγκαίρως και επάνοδος των εμπλεκομένων, στην 

επιχείρηση, δυνάμεων, καθώς και η εξασφάλιση της προστασίας και της ασφαλούς 

παραμονής των ελληνικών μειονοτήτων στις πατρογονικές εστίες τους. 

Αποφασιστικά Σημεία αποτελούν η επιχειρησιακή ετοιμότητα και ικανότητα των 

δυνάμεων που ενεργούν, η ύπαρξη δικτύου συλλογής και ανταλλαγής αξιόπιστων 

πληροφοριών με άλλες χώρες και οργανισμούς (Διεθνείς και ΜΚΟ), και η ύπαρξη 

αξιόπιστων – πολυσχιδών επικοινωνιών για την υποστήριξη του σχεδίου. 

 Η όλη ενέργεια χωρίζεται σε τρεις (3) Φάσεις: 

α.  Φάση 1η – Προετοιμασία:  
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  Ξεκινά με την υποβολή αιτήματος από το ΥΠΕΞ και διαταγή του 

ΓΕΕΘΑ. Περιλαμβάνει :  

  (1) Ενεργοποίηση του Συντονιστικού Κλιμακίου,  

  (2) Εκτίμηση της κατάστασης ασφαλείας και λεπτομερή σχεδίαση 

με βάση τις τελευταίες πληροφορίες,  

  (3) Εκπόνηση προσχεδίου και προετοιμασία κατάλληλων και 

διαθέσιμων μεταφορικών μέσων που θα απαιτηθούν,                      

  (4) Συγκρότηση ενεργούσης δύναμης – μέσων και συντονισμό 

όλων των εμπλεκόμενων φορέων,  

  (5) Προσδιορισμός μαζί με το ΥΠΕΞ και τους συναρμόδιους 

φορείς, κατάλληλης περιοχής ΔΜ εγγύς της περιοχής επιχειρήσεων όπου θα 

αναπτυχθεί το κλιμάκιο ΔΜ προς υποστήριξη των συμμετεχουσών Μονάδων εάν 

απαιτείται, και τέλος 

  (6) Έκδοση της Διαταγής Εκτέλεσης Επιχείρησης. 

β.  Φάση 2η - Εκτέλεση Επιχείρησης  

  Περιλαμβάνει :  

  (1) Κίνηση μέσων σε λιμάνια, αεροδρόμια και χώρους 

συγκέντρωσης του προς εκκένωση στοιχείου, οι οποίοι είναι κατάλληλα σημεία 

πλησίον της περιοχής ενδιαφέροντος.  

  (2) Ανάπτυξη του κλιμακίου ΔΜ σε συνεργασία με τους 

αρμόδιους φορείς προς υποστήριξη των ενεργουσών Μονάδων.  

  (3) Συντονισμός με πρεσβείες, τοπικές αρχές και έλεγχο 

ταυτοποίησης – καταγραφής των αμάχων κατά την επιβίβαση.  



  (4) Εκτέλεση της εκκένωσης. 

γ.  Φάση 3η - Πέρας Επιχείρησης  

  Αρχίζει με την άφιξη σε ασφαλή τόπο προορισμού ή επαναπατρισμό 

του ελληνικού προσωπικού, και τελειώνει με την επάνοδο των εμπλεκομένων 

δυνάμεων και μέσων στις έδρες τους. 

  Η χρήση πυρών εκ μέρους της ενεργούσης Δύναμης περιορίζεται 

στην Αυτοάμυνα και την Εκτεταμένη Αυτοάμυνα για προστασία στα πλαίσια 

εφαρμογής ΕΚΕ που τυχόν θα αποδεσμευθούν14 .Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι 

αρχές της αναγκαιότητας15 και της αναλογικότητας16. 

  Για την εκκένωση, ανάλογα με την περίπτωση, δύναται να  

χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα κατά περίπτωση μέσα (πλοία του ΠΝ, αεροσκάφη 

της ΠΑ, ελικόπτερα των ΕΔ, εμπορικά πλοία, πολιτικά αεροσκάφη, τρένα, 

οχήματα). 

Οι σχέσεις διοικήσεως κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διαμορφώνονται 

όπως παρακάτω : 

α.  Επιχειρησιακή Διοίκηση ασκείται από τον Αρχηγό του ΓΕΕΘΑ μέσω 

του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσων (ΕΘΚΕΠΙΧ) του ΓΕΕΘΑ. 

                                                 
14  Εκτεταμένη Αυτοάμυνα (Extended self-defence) είναι το δικαίωμα που έχουν Μονάδες χωρών 

του ΝΑΤΟ που επιχειρούν στα πλαίσια επιχείρησης η οποία έχει αναληφθεί από τη Συμμαχία ή 

τελούν υπό Νατοϊκή διοίκηση, προκειμένου να αλληλοβοηθηθούν σε περίπτωση επικείμενης 

απειλής (Terry Gill, Dieter Fleck 2010). 

15  Αρχή της Αναγκαιότητας : Προσδιορίζεται ως η αρχή «η οποία δικαιώνει τα μέτρα εκείνα, που 

δεν απαγορεύονται από το Δίκαιο Ενόπλων Συρράξεων και τα οποία θεωρούνται απαραίτητα για 

να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατόν ταχύτερη παράδοση του εχθρού (Μαρούδα 2011). 

16  Αρχή της Αναλογικότητας : Απαγορεύει επίθεση που μπορεί να προκαλέσει απώλειες ανάμεσα 

σε πολίτες, δυσανάλογα υπέρμετρες σε σχέση με το άμεσο στρατιωτικό πλεονέκτημα που 

αναμένεται (Μαρούδα 2011). 
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β.  Επιχειρησιακός Έλεγχος μεταβιβάζεται έτερες στρατιωτικές 

διοικήσεις  κατά την κρίση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ. 

γ.  Τακτική Διοίκηση ασκείται από τον Τακτικό Διοικητή της ενεργούσης 

δύναμης. 

δ.  Συντονιστικό Κλιμάκιο στο ΕΘΚΕΠΙΧ έχει την ευθύνη για το 

συντονισμό της επιχείρησης και αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. Σε αυτό 

συμμετέχουν με εκπροσώπους – συνδέσμους και οι λοιποί μη στρατιωτικοί φορείς 

(ΓΕΕΘΑ 2004). 

3.2.3 Προσέγγιση Λοιπών Κρατικών Φορέων 

α.  Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  

  (1) Σχεδιάζει και οργανώνει την υποδοχή των 

επαναπατριζόμενων σε ότι αφορά τα καταλύματα, τροφή και περίθαλψη. 

  (2) Μεριμνά για την υγειονομική υποστήριξη των 

επαναπατριζόμενων από αφίξεώς τους.  

  (3) Αποστέλλει Σύνδεσμο του Υπουργείου στο ΓΕΕΘΑ. 

β.  Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων  

  Εάν ναυλωθούν μεταφορικά μέσα για την εκκένωση, διαθέτει 

προσωπικό για συντονισμό στο ΓΕΕΘΑ και το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας. 

γ.  Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη  

  (1) Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών :  

   (α) Υποστηρίζει παρέχοντας πληροφορίες κατά τη 

διάρκεια της  επιχείρησης.  



   (β) Αποστέλλει Σύνδεσμο του Υπουργείου στο ΓΕΕΘΑ.  

  (2) Ελληνική Αστυνομία :  

   (α) Οργανώνει συνεργεία υποδοχής και καταγραφής.  

   (β) Λαμβάνει μέτρα τάξης στη χώρα μας.  

   (γ)  Παρέχει κάθε σχετική πληροφορία. 

   (δ)  Αποστέλλει Σύνδεσμο του Υπουργείου στο ΓΕΕΘΑ.  

  (3) Λιμενικό Σώμα :  

   (α) Αποστέλλει εκπρόσωπο στο Γενικό Επιτελείο 

Ναυτικού (ΓΕΝ) στην περίπτωση που για την επιχείρηση ναυλωθούν πλοία.  

   (β) Αποστέλλει Σύνδεσμο του Υπουργείου στο ΓΕΕΘΑ. 

  (4) Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: 

     (α) Τηρεί ετοιμότητα ναύλωσης μέσω της Διεύθυνσης 

Θαλασσίων Κρατικών Μεταφορών κατόπιν αίτησης του ΥΠΕΞ ή του ΓΕΕΘΑ ή του 

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) κατάλληλων πλοίων για εκτέλεση θαλάσσιων 

μεταφορών.  

     (β)  Αποστέλλει Σύνδεσμο του Υπουργείου στο ΓΕΕΘΑ. 
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4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΑΑ 

4.1 Σημαντικές  Διεθνείς  ΕΕΑ 

4.1.1 Επιχείρηση  «Eastern Exit» 

Στις αρχές Ιανουαρίου του 1991, στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ εκτελούν την 

επιχείρηση «Eastern Exit», μια επιχείρηση εκκένωσης της Πρεσβείας των ΗΠΑ στο 

Μογκαντίσου, την πρωτεύουσα της Σομαλίας. Ο επί μακρόν μαινόμενος εμφύλιος 

πόλεμος στη Σομαλία είχε σημειώσει σημαντική επιδείνωση κατά το φθινόπωρο του 

1990. Την 30η Δεκεμβρίου, πλήρους κλίμακας μάχες μεταξύ της κυβέρνησης της 

Σομαλίας και των επαναστατικών δυνάμεων ξέσπασαν στο Μογκαντίσου και από 

το νέο έτος, βίαιη αναρχία βασίλευε στην πόλη. Ο Πρέσβης των ΗΠΑ Bishop, 

έχοντας μια σαφή κατανόηση του ρόλου του, την Πρωτοχρονιά ζήτησε την άδεια 

από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να εκκενώσει ολόκληρη την αμερικανική κοινότητα από τη 

Σομαλία.  

Μέχρι τις 2 Ιανουάριου, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε εγκρίνει το παραπάνω αίτημα 

και την ίδια μέρα κιόλας, ο Πρέσβης ζήτησε άμεσα στρατιωτική βοήθεια στην 

εκκένωση της πρεσβείας, θέτοντας έτσι τη βάση υλοποίησης της επιχείρησης 

«Eastern Exit». Το Πεντάγωνο κινήθηκε γρήγορα σε απάντηση του αιτήματος του 

Πρέσβη για στρατιωτική βοήθεια και η Διαταγή Επιχειρήσεων είχε εκδοθεί πριν από 

το τέλος της ημέρας. Εν τω μεταξύ, οι απειλές για τους ξένους που ζούσαν στην 

περιοχή κλιμακώνονταν δραματικά17. Την ίδια ημέρα, προσπάθειες της Ιταλίας και 

της Σοβιετικής Ένωσης για εκκένωση αεροπορικώς από το αεροδρόμιο σημείωσαν 

αποτυχία. Οι κύριες δυνάμεις που σύμφωνα με τα σχέδιο θα συμμετείχαν σε αυτήν 

την δεκαήμερη επιχείρηση θα προέρχονταν από το Ναυτικό και το Σώμα των 

Πεζοναυτών των ΗΠΑ, και θα εκτρέπονταν από την Επιχείρηση «Desert Shield» 

που βρισκόταν σε εξέλιξη κατά την ίδια περίοδο. Η μόνη δυνατή στρατιωτική 

επιλογή των Αμερικανών, με το αεροδρόμιο να μην αποτελεί επιλογή, ήταν η χρήση 

αμφίβιων δυνάμεων που ήταν ανεπτυγμένες στη Βόρεια Αραβική Θάλασσα. Η 

Διαταγή καθόριζε ότι οι αμφίβιες δυνάμεις θα έπρεπε να σχεδιάσουν την εκτέλεση 

                                                 
17 Στις 4 Ιανουαρίου, το προσωπικό της Πρεσβείας των ΗΠΑ και οι φρουροί είχαν ένοπλη συμπλοκή 

με ντόπιους που προσπάθησαν να εισέλθουν στην πρεσβεία για πλιάτσικο. 



της ΕΕΑ στο Μογκαντίσου από τη θάλασσα, θέτοντας ως προϋπόθεση σχεδίασης 

ότι θα επιχειρήσουν σε ένα ημιανεκτό περιβάλλον. Ο τρόπος ενέργειας που 

προκρίθηκε τελικώς για την εκκένωση, ήταν αυτός της χρησιμοποίησης 

ελικοπτέρων CH-53E που θα επιχειρούσαν από τα αμφίβια σκάφη. Τρία 

διαφορετικά κλιμάκια επρόκειτο να αναπτυχθούν στο έδαφος: το Προκεχωρημένο 

Κλιμάκιο Διοίκησης (Forward Command Element - FCE), με τον Διοικητή των 

τμημάτων που θα αναπτυσσόταν στο έδαφος, ο οποίος θα ερχόταν σε επαφή με 

τον Πρέσβη και μια ομάδα επικοινωνιών, το Κλιμάκιο Μάχης Εδάφους (Ground 

Combat Element - GCE), το οποίο είχε σαν αποστολή την παροχή ασφάλειας κατά 

τη διάρκεια της εκκένωσης και τέλος,  το Κέντρο Ελέγχου Εκκένωσης (Evacuation 

Control Element - ECC), το  οποίο ήταν υπεύθυνο για το συντονισμό και 

προετοιμασία των ατόμων προς εκκένωση. 

Δύο ημέρες μετά την αναχώρησή του από τη Βόρεια Αραβική Θάλασσα, το 

αμερικανικό αποβατικό σκάφος USS «Trenton» απογείωσε δύο ελικόπτερα CH-53E 

με μια δύναμη εκκένωσης αποτελούμενη από 60 άνδρες των SEAL18 και των 

Πεζοναυτών19 . Η απογείωση των ελικοπτέρων έγινε κατά τη νύχτα, σε απόσταση 

450 μιλίων από το Μογκαντίσου. Κατά την πτήση, τα ελικόπτερα χρειάστηκε να 

εκτελέσουν δύο νυχτερινούς εναέριους ανεφοδιασμούς σε καύσιμα. Κατά την 

προσέγγισή τους στα ανοικτά των ακτών, το μεσημέρι της 5ης Ιανουαρίου, τα δύο 

CH-53E κατέβηκαν στα 25 πόδια ύψος επιταχύνοντας πάνω από την πόλη, και 

προσγειώθηκαν στο προαύλιο της πρεσβείας τη στιγμή που ντόπιοι κινούνταν 

απειλητικά στην περίμετρό της. Ο Αμερικανός πρέσβης είχε ήδη οργανώσει προς 

εκκένωση την Πρεσβεία του και διατηρούσε μια σαφή εικόνα της κατάστασης που 

επικρατούσε. Έτσι, μπόρεσε να εκφράσει με σαφήνεια τις προθέσεις και τις εντολές 

του στην αφιχθείσα δύναμη εκκένωσης. Σε αυτό είχε συμβάλει και η προηγούμενη 

εμπειρία του Πρέσβη σε ότι αφορά τις ΕΕΑ (είχε ενεργό συμμετοχή στο πρώτο 

                                                 
18 SEAL: Ειδικές Δυνάμεις του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ. 
19 Το πλοίο-πλατφόρμα αμφίβιων επιχειρήσεων USS Trenton (Landing Platform Dock, LPD-14) της 

κλάσης Austin, προορίζεται για τη μεταφορά οπλιτών και εξοπλισμού και την εξυπηρέτηση 

αποβατικών ακάτων και μεταγωγικών ελικοπτέρων. Μπορεί να μεταφέρει 680 πεζοναύτες. 

Καθελκύστηκε το 1968 και εντάχθηκε στο στόλο το 1971. Διαθέτει εξοπλισμό TACAN και το 

κατάστρωμά του έχει δύο σημεία ταυτόχρονης αποπροσνήωσης. Το σκάφος μπορεί επίσης να 

ανεφοδιάσει ελικόπτερα και για το σκοπό αυτό μεταφέρει 224.000 γαλόνια καυσίμου JP-5. 
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διάστημα της επιχείρησης «Sharp Edge» στη Λιβερία20). Η δύναμη εκκένωσης των 

60 ανδρών κινήθηκε γρήγορα και έλαβε θέσεις μάχης προκειμένου να προστατεύσει 

την πρεσβεία και τα δύο CH-53E σύντομα απογειώθηκαν με τα πρώτα 61 άτομα να 

εκκενώνονται. Παρά τα σποραδικά πυρά που δέχονταν, η δύναμη εκκένωσης δεν 

ανταπέδωσε κατά τη διάρκεια των 17 ωρών που διήρκεσε η παρουσία της στο 

έδαφος. Οι αμερικανικές δυνάμεις εκμεταλλεύτηκαν τις συσκευές νυχτερινής όρασης 

που διέθεταν και συνέχισαν την εκκένωση στη μέση της νύχτας με δέκα ελικόπτερα 

CH-46S που επιχειρούσαν από το σκάφος USS «Guam»21. 

Η εκκένωση της πρεσβείας ολοκληρώθηκε με την επιτυχή εκκένωση 281 

ατόμων από περισσότερες από 30 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των 12 

επικεφαλής των διπλωματικών αποστολών και 39 σοβιετικών πολιτών εν μέσω ενός 

μαινόμενου αιματηρού εμφυλίου πολέμου (Siegel 1991). 

4.1.2 Επιχείρηση  «AMARYLIS» 

Τον Απρίλιο του 1994 η σύγκρουση μεταξύ των φυλών των Χούτου και των 

Τούτσι, των δύο μεγαλύτερων εθνοτικών ομάδων στη Ρουάντα, γρήγορα εξελίχθηκε 

σε εθνική γενοκτονία σε εθνικό επίπεδο, οδηγώντας στη σφαγή περισσοτέρων από 

800.000 μελών της μειονότητας των Τούτσι22. Παγιδευμένοι στη μέση αυτών των 

ταραχών, ευρωπαίοι πολίτες που ζούσαν στη Ρουάντα, βρέθηκαν σε εξαιρετικά 

επικίνδυνη κατάσταση. Η επείγουσα ανάγκη για εκκένωσή τους έγινε σαφής μετά το 

θάνατο δέκα Βέλγων στρατιωτών και δύο Γάλλων, μελών της στρατοχωροφυλακής. 

Αν και σχέδια εκκένωσης είχαν αναπτυχθεί ήδη από τον Δεκέμβριο του 1993, ήταν 

                                                 
20  Η επιχείρηση «Sharp Edge» ήταν μια επιχείρηση ΝΕΟ που πραγματοποιήθηκε από τη 22η και 

26η Μονάδες Πεζοναυτών (22 MEU και 26 MEU) των Ηνωμένων Πολιτειών στη Λιβερία. Συνολικά 

εκκενώθηκαν 2.439 άνθρωποι από το καλοκαίρι του 1990 έως και τις 9 Ιανουαρίου 1991. 

21  Το USS «Guam» είναι ένα από τα επτά σκάφη της κλάσης αμφιβίων επιθετικών σκαφών «Ιwo 

Jima». Καθελκύστηκε στις 22 Αυγούστου του 1964 και εντάχθηκε στο στόλο στις 16 Ιανουαρίου 1965. 

To κατάστρωμά του προσφέρει οκτώ σημεία αποπροσνήωσης ελικοπτέρων. Έχει δυνατότητα 

μεταφοράς Ε/Π 20 CH-46D/E «Sea Κnight» ή 11 CH-53D «Sea Stallion». 

22 Το βράδυ της 6ης Απριλίου 1994, ένα αεροπλάνο που μετέφερε τον Πρόεδρο της Ρουάντα Juvenal 

Habyarimana καταρρίφθηκε ενώ πλησίαζε το αεροδρόμιο του Κιγκάλι, την πρωτεύουσα της 

Ρουάντα. Η υποτιθέμενη δολοφονία πυροδότησε ταραχές μεταξύ των δύο μεγαλύτερων εθνοτικών 

ομάδων στη χώρα (Jansohn 2000). 



πολύ δύσκολο να ληφθεί μια σαφής εικόνα για την πραγματική κατάσταση των 

αλλοδαπών. 

Η 6η Απριλίου 1994 χαρακτηρίστηκε από την άμεση ενεργοποίηση των μέτρων 

συναγερμού από μέρους της Γαλλίας. Τριάντα λεπτά μετά τη δολοφονία του 

Προέδρου της Ρουάντας, ο Πρέσβης της Γαλλίας ενημέρωσε το γαλλικό Υπουργείο 

Εξωτερικών εκφράζοντας το φόβο του για επιδείνωση της κατάστασης στο Κιγκάλι, 

προτείνοντας προετοιμασία εκτέλεσης ΕΕΑ. Μόλις μία ώρα μετά το αεροπορικό 

δυστύχημα, το γαλλικό Γενικό Επιτελείο έθετε μονάδες που στάθμευαν σε κοντινές 

χώρες, σε ετοιμότητα σχεδίασης και εκτέλεσης επιχείρησης ΕΕΑ στη Ρουάντα. 

Την 7η Απριλίου 1994 ο Γάλλος Πρόεδρος Μιτεράν πήρε την απόφαση επί της 

αρχής ότι η επιχείρηση εκκένωσης έπρεπε να πραγματοποιηθεί και ξεκίνησε ο 

στρατιωτικός σχεδιασμός σε συνεργασία με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς.  

Στη σχεδίαση συμμετείχαν μέσω προσφοράς δυνάμεων και οι Βέλγοι οι οποίοι 

είχαν συμφέροντα στην περιοχή. Ειδικότερα, οι γαλλικές δυνάμεις θα αναλάμβαναν 

τον έλεγχο και ασφάλιση του αεροδρομίου του Κιγκάλι, ενώ οι βελγικές δυνάμεις 

αναλάμβαναν την παροχή των ενισχύσεων. Οι αντικειμενικοί σκοποί (ΑΝΣΚ) της 

επιχείρησης ήταν: 

α.  Προετοιμασία της γαλλικής επιχείρησης εκκένωσης. 

β.  Κατάληψη και έλεγχο των εγκαταστάσεων του διεθνούς αεροδρομίου 

στο Κιγκάλι. 

γ.  Τήρηση ετοιμότητας, αν οι συνθήκες το επέτρεπαν, άμεσης 

εκκένωσης εξήντα προσώπων που θα επιλέγονταν από τον Γάλλο Πρέσβη23. 

Ταυτόχρονα, καθορίστηκαν και οι κανόνες εμπλοκής που θα ακολουθούνταν. 

Οι γαλλικές δυνάμεις θα έπρεπε να τηρήσουν αυστηρά ουδέτερη στάση μεταξύ των 

αντιμαχόμενων, δρώντας με όσο το δυνατόν διακριτικότερο τρόπο. Η δε χρήση 

θανάσιμης βίας περιοριζόταν μόνο στην περίπτωση της αυτοάμυνας των μελών της 

                                                 
23 Τα εξήντα άτομα ήταν τα μέλη της οικογενείας του Προέδρου Habyarimana. 
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αποστολής ή για την προστασία των ατόμων υπό την ευθύνη τους. Επίσης, 

αεροσκάφη τύπου Jaguar και Mirage F1 που στάθμευαν σε κοντινές χώρες της 

Αφρικής, ήταν σε ετοιμότητα παροχής εγγύς αεροπορικής υποστηρίξεως. Την 8η 

Απριλίου, είχε ήδη ολοκληρωθεί η εκτίμηση της κατάστασης, καθορίσθηκε ποιες θα 

ήταν οι δυνάμεις εκκένωσης και ξεκίνησαν οι διαδικασίες σχεδίασης σε διμερές 

επίπεδο (Γαλλία-Βέλγιο).  

Στις 9 Απριλίου, προκεχωρημένο τμήμα αναγνώρισης προσγειώθηκε στο 

αεροδρόμιο και το ασφάλισε θέτοντάς το υπό γαλλικό έλεγχο, καθώς επίσης 

εξασφάλισε και τα τρία σημεία συγκέντρωσης των αμάχων προς εκκένωση24. 

Στο αεροδρόμιο εγκαταστάθηκε το αρχηγείο της δύναμης, νοσοκομείο με 

περιορισμένες δυνατότητες χειρουργείου και το Κέντρο Εκκένωσης. Το κέντρο 

χειριζόταν την άφιξη των αμάχων, την καταγραφή τους, την ανακούφισή τους και 

τέλος την αναχώρησή τους. Μέχρι τις 12 Απριλίου, 1.250 Γάλλοι και ξένοι υπήκοοι 

καθώς και μερικοί πολίτες της Ρουάντα εκκενώθηκαν από τη χώρα. Την επομένη, 

έλαβε χώρα η αναδίπλωση και αποχώρηση των δυνάμεων υπό την κάλυψη ανδρών 

των ειδικών δυνάμεων, σημαίνοντας έτσι την ολοκλήρωση της επιχείρησης. Η 

συνολική δύναμη που έλαβε μέρος στην επιχείρηση ήταν 610 Γάλλοι, οι οποίοι 

ενισχύθηκαν στην πορεία με 240 Βέλγους και έναν Λόχο Ιταλών αλεξιπτωτιστών 

(Jansohn 2000). 

4.2 Ελληνικές  ΕΕΑ 

4.2.1 Επιχείρηση «Χρυσόμαλλο Δέρας» - Αμπχαζία 1993  

 «Χρυσόμαλλο Δέρας» ονομάστηκε η επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τον 

Αύγουστο του 1993 για τον απεγκλωβισμό των Ελλήνων του Πόντου στην ευρύτερη 

περιοχή γύρω από το Σοχούμι της Γεωργίας. Υπήρξε η μεγαλύτερη στρατιωτική 

                                                 
24 Οι γαλλικές δυνάμεις είχαν υπό τον έλεγχό τους τρία κτίρια: τη γαλλική Πρεσβεία, το γαλλικό λύκειο 

Saint-Exupery και το Γαλλικό Πολιτιστικό Κέντρο στο βόρειο τμήμα του κέντρου της πόλης. Έχοντας 

επαρκή προστασία από τις γαλλικές δυνάμεις, αυτά τα τρία κτίρια προσέφεραν τη δυνατότητα 

συγκέντρωσης ατόμων προς εκκένωση, τα οποία στη συνέχεια θα μεταφέρονταν υπό την προστασία 

συνοδείας στο αεροδρόμιο. 



επιχείρηση του ελληνικού κράτους, μη ευρισκόμενου σε εμπόλεμη κατάσταση και 

ήταν μια διακλαδική εκστρατεία που στέφτηκε από απόλυτη επιτυχία (Θεοδωράκης, 

vivi.pblogs.gr n.d.). 

 Η ανάλυση που θα ακολουθήσει θα στηριχθεί στις φάσεις μιας ΕΕΑ όπως 

παρουσιάστηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. Επιπλέον θα 

παρατεθούν στοιχεία και πληροφορίες, όπως καταγράφηκαν από τον γράφοντα, 

μετά από προσωπική «συνέντευξη» με ορισμένους από τους συμμετέχοντες στην 

υπόψη επιχείρηση και συγκεκριμένα από τον κ. Γεωργίου Παναγιώτη και τον 

Στρατηγό Χρήστο Καρυώτη, που αποτελούσαν μέλη του στρατιωτικού τμήματος, 

«ομάδας των έντεκα»25, που μετέβησαν στην Γεωργία με επικεφαλής τον Βασίλειο 

Ντερτιλή, προς υποβοήθηση της διεξαχθείσας επιχείρησης. 

4.2.1.1 Γενικά για την Δημοκρατία της Αμπχαζίας 

Η Δημοκρατία της Αμπχαζίας, η οποία ονομάζεται και Apsny (Abkhazia 2011) 

(Γη της ψυχής) είναι μία από τις αρχαιότερες αυτόχθονες εθνικές ομάδες του 

Καυκάσου. Η Αμπχαζία βρίσκεται στη νότιο-ανατολική ακτή της Μαύρης Θάλασσας 

και είναι διά του νόμου (de jure) αυτόνομη δημοκρατία της Γεωργίας. Διακήρυξε την 

ανεξαρτησία της μετά τον πόλεμο με την Γεωργία στις αρχές της δεκαετίας του 1990. 

Μέχρι σήμερα παραμένει εκ των πραγμάτων (ντε φάκτο - de facto) ανεξάρτητη από 

τη Γεωργία, παρότι δεν είναι αναγνωρισμένη διεθνώς με εξαίρεση τη Ρωσία, και 

λίγες ακόμα χώρες26. Η πρωτεύουσα της είναι το Σοχούμι που βρίσκεται στον 

Εύξεινο Πόντο (Μαύρη Θάλασσα). 

4.2.1.2 Ο Ελληνισμός της Γεωργίας 

Η Γεωργία και όλος ο Καύκασος αποτέλεσαν κατά την διάρκεια της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας το καταφύγιο των Ελλήνων. Η πρώτη μεγάλη έξοδος Ελλήνων προς 

                                                 
25 Με το όρο «ομάδα των έντεκα» περιγράφεται η 11μελής ομάδα του ΓΕΕΘΑ που μετέβη στο 

Σοχούμι. 

26 Το 2008, η κυριαρχία της Αμπχαζίας αναγνωρίστηκε από τη Ρωσία, τη Βενεζουέλα, τη 

Νικαράγουα, το Ναούρου, το Βανουάτου και το Τουβαλού (Abkhazia 2011). 
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την Γεωργία έγινε το 1490. Oι μετακινήσεις ελληνικών πληθυσμών συνεχίστηκαν και 

κατά τον 16ο και 17ο αιώνα (Μαλκίδης 2008). 

Η ελληνική παρουσία υπήρχε έντονη στην πρωτεύουσα Tιφλίδα, όπου 

λειτούργησε και ελληνογεωργιανικό τυπογραφείο με διευθυντή το Mιχαήλ Στεφάνου. 

Πόντιοι από την Αργυρούπολη εγκαταστάθηκαν ως μεταλλωρύχοι το 1762, ύστερα 

από πρόσκληση του βασιλιά της Γεωργίας Hρακλή του II, ενώ η μετανάστευση 

μεταλλουργών συνεχίστηκε όλο τον 18ο αλλά και τον 19ο αιώνα. Οι ευεργετικές 

συνθήκες και η σχετική ασφάλεια για τους Έλληνες που δημιουργήθηκαν μετά την 

Ένωση της Γεωργίας με την Pωσία το 1801, ώθησαν πολλούς Έλληνες να 

εγκατασταθούν στη χώρα. Tο 1810 στην Τιφλίδα συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή με 

εντολή της κυβέρνησης για την μετακίνηση των χριστιανών του Πόντου στον 

Καύκασο και το 1813 ιδρύθηκε στην τοποθεσία Tσινσγγαρό το ελληνικό χωριό από 

πρόσφυγες των περιοχών Eρζερούμ και Aργυρούπολης. Tην ίδια περίοδο 

ιδρύθηκαν και τα χωριά Γκομαρέτη, Mανγκλίση, και Tετριτσκαρό (Μαλκίδης 2008). 

Οι Έλληνες ανέκαθεν αποτελούσαν την πλειοψηφία στην περιοχή. Στις αρχές 

της δεκαετίας του 1920 ήταν 50.000, ενώ έως το 1945 αποτελούσαν μία από τις 

κύριες εθνικές ομάδες (Χαριτάτου 2008). Από το 1932 έως το 1939 εκδιδόταν επίσης 

η ελληνόφωνη εφημερίδα Κόκκινος Καπνάς. Μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο τέθηκε 

θέμα δημιουργίας Αυτόνομης Ελληνικής Δημοκρατίας της Κολχίδας, εντός της 

ΕΣΣΔ. Ακολούθησαν διωγμοί και μετατοπίσεις των Ελλήνων της περιοχής προς την 

Κεντρική Ασία, που διήρκησαν μέχρι το 1959. Αποτέλεσμα της διενεργηθείσας 

πληθυσμιακής αλλοίωσης ήταν οι Αμπχάζιοι να αποτελέσουν την πλειοψηφία και 

έτσι δημιουργήθηκε η Αυτόνομη Δημοκρατία της Αμπχαζίας εντός της Γεωργίας. 

4.2.1.3 Πολιτικο – στρατιωτική κατάσταση και Διεθνές Περιβάλλον 

Η ένοπλη σύρραξη ανάμεσα στην Γεωργία και την Αμπχαζία το 1992-1993 

ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες, καθώς ήταν μια από τις πιο αιματηρές. Συνέπεια αυτής 

ήταν η πρόκληση δεκάδων χιλιάδων απωλειών και η εκτόπιση πάνω από 250.000 

ατόμων. 



Πολλοί είναι οι ιστορικοί και μελετητές οι οποίοι έχουν χαρακτηρίσει τον 

παραπάνω πόλεμο σαν την «ξεχασμένη σύρραξη». Δύο είναι οι κύριοι λόγοι 

έλλειψης γνώσης και πληροφοριών για την υπόψη σύγκρουση. Πρώτον, την εποχή 

εκείνη υπήρχε περιορισμένη κάλυψη των γεγονότων από τα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης (ΜΜΕ) και δεύτερον, έκτοτε δεν υπήρχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 

περαιτέρω ανάλυση των γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια του 

πολέμου. Αντίθετα οι πολιτικο – στρατιωτικές εξελίξεις του 2008 στην ευρύτερη 

περιοχή της Αμπχαζίας, αν και περιορισμένης έκτασης, έτυχαν ιδιαίτερης αναφοράς 

και προβολής από τα ΜΜΕ και συγκεκριμένα από το τηλεοπτικό σταθμό του BBC 

(Grigor 1994). 

Η ένταση μεταξύ Γεωργίας και Αμπχαζίας ξεκίνησε την δεκαετία του 1970, όταν 

η Μόσχα άρχισε την άσκηση πιέσεων προς την Τιφλίδα προκειμένου να 

εξαναγκάσει τους αγρότες της Αμπχαζίας να μειώσουν τις τιμές των φρούτων και 

των κρασιών τα οποία ήταν εμπορεύσιμα σε όλη τη Σοβιετική Ένωση. Ωστόσο η 

Μόσχα άρχισε να αυξάνει σταδιακά τις προτιμησιακές της πολιτικές υπέρ της 

Αμπχαζίας, με αποτέλεσμα το 1988, οι Αμπχάζιοι, που αποτελούσαν την 

μειονότητα, να διαβιούν καλύτερα από το μέσο όρο της Γεωργίας, κατέχοντας 

υψηλόβαθμες θέσεις στον δημόσιο τομέα και ιδιαίτερα προνόμια (Petersen 2008). 

Πέραν αυτών, μια σειρά άλλων κοινωνικο-πολιτικών γεγονότων και άστοχων 

πολιτικών παρεμβάσεων, είχε σαν αποτέλεσμα το ξέσπασμα ένοπλης σύρραξης 

ανάμεσα στην Εθνική Φρουρά της Αμπχαζίας και την αντίστοιχη της Γεωργίας τον 

Αύγουστο του 1992. Το τελικό έναυσμα δόθηκε στις 11 Αυγούστου, όταν μια 

υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία από την Τιφλίδα, συμπεριλαμβανομένου και του 

Υπουργού των Εσωτερικών και του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας της Γεωργίας, 

έπεσε σε ενέδρα υποτιθέμενων Αμπχάζιων αυτονομιστών. Τα μέλη της 

αντιπροσωπείας μεταφέρθηκαν στην Αμπχαζία και η Γεωργία υπό το πρόσχημα 

εκδήλωσης επιχείρησης απελευθέρωσης αυτών, εξαπέλυσε επιθετικές επιχειρήσεις 

στο έδαφος της Αμπχαζίας. Στις 14 Αυγούστου του 1992 ο πόλεμος είχε ήδη 

ξεκινήσει (Petersen 2008). 
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4.2.1.4 Η Επιχείρηση «Χρυσόμαλλο Δέρας» - Χαρακτηριστικά - 

Ιδιαιτερότητες - Προκλήσεις 

Η επιχείρηση «Χρυσόμαλλο Δέρας», αποτέλεσε ορόσημο για τις ελληνικές 

ΕΕΑ. Ήταν η μεγαλύτερη που είχε διεξαχθεί από ευρωπαϊκό κράτος και 

ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία που παρουσιάστηκε έντονα από πολλά διεθνή 

μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ήταν μια επιχείρηση που διεξήχθει χωρίς την ύπαρξη 

προηγούμενων εμπειριών και διδαγμάτων από προηγούμενες διεξαχθείσες, τόσο 

από τις στρατιωτικές όσο και από τις διπλωματικές ελληνικές αρχές. Μια επιχείρηση, 

που ενώ σε στρατηγικό επίπεδο είχε σχεδιαστεί με λεπτομέρεια και προοπτική, σε 

«τακτικό» επίπεδο, οι εκτελεστές και διεκπεραιωτές αυτής είχαν να αντιμετωπίσουν 

την αβεβαιότητα της καταστάσεως, ακολουθώντας μια μη συμβατική λογική θεωρία 

λήψεως αποφάσεως, αυτής του «περιορισμένου ορθολογισμού», κατά την οποία 

υιοθέτησαν την τακτική που κοινώς περιγράφεται ως «βλέποντας και κάνοντας» 

(Κουσκουβέλης 1997). 

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού των αποκλεισμένων ομογενών στο εμπόλεμο 

Σουχούμι και στα γύρω χωριά άρχισε στα μέσα Ιουλίου και περατώθηκε με επιτυχία 

στις 18 Αυγούστου του 1993. 

Η προπαρασκευαστική φάση της υπόψη επιχείρησης, άρχισε αρκετό καιρό πριν 

από την υλοποίησή της, όταν η ελληνική κυβέρνηση, υπό την Υφυπουργό 

εξωτερικών, κα. Β. Τσουδερού, έλαβε την τελική απόφαση απομάκρυνσης των 

ελλήνων ομογενών από την εμπόλεμη ζώνη της Γεωργίας. 

Μετά την λήψη απόφασης, ενεργοποιήθηκε η ελληνική διπλωματική αποστολή 

της Μόσχας, λόγω γεωγραφικής εγγύτητας και ελλείψεως αντίστοιχης στην Γεωργία. 

Αρχικώς τρία στελέχη της Πρεσβείας μας στη Μόσχα, ο διευθύνων το προξενικό 

γραφείο, Διονύσιος Καλαμβρέζος, ο Ακόλουθος Άμυνας (ΑΚΑΜ) , συνταγματάρχης 

Γιώργος Κουσούλης και ο συμβασιούχος υπάλληλος Πρόδρομος Τεκνόπουλος με 

εντολή της Β. Τσουδερού, μετέβησαν στις 21 Ιουλίου του 1993 στην Τιφλίδα για να 



προετοιμάσουν μαζί με τον εκεί εκπρόσωπο του ΕΙΥΑΠΟΕ27 Αδάμη Μητσοτάκη, 

που είχε μεταβεί λίγο νωρίτερα, την επιχείρηση εντοπισμού και οργάνωσης των 

ομογενών και τη μεταφορά τους στην Ελλάδα. Οι προκλήσεις που είχε να 

αντιμετωπίσει ήταν τεράστιες. Αρχικά, αυτό που επιδιώχθηκε ήταν η αποκατάσταση 

και η εδραίωση σημείων επικοινωνίας με τις κρατικές αρχές της Γεωργίας και 

λοιπούς παράγοντες, όπως το προξενείο της Ρωσίας και το Πατριαρχείο της 

Γεωργίας, προκειμένου αφενός να προετοιμάσει το έδαφος για την σχεδιαζόμενη 

επιχείρηση, εξασφαλίζοντας την συνεργασία και την θετική από αυτούς τοποθέτηση, 

αφετέρου την συλλογή έγκαιρων και έγκυρων πληροφοριών σχετικά με την 

διαμορφούμενη κατάσταση. Ιδιαίτερα σημαντικός ήταν ο ρόλος της ρωσικής 

πλευράς, η οποία δρούσε ως εγγυήτρια δύναμη της ευρύτερης περιοχής και η οποία 

την περίοδο εκείνη είχε αποστείλει στρατιωτική δύναμη στο Σοχούμι, προκειμένου 

να επιβλέπει την εξελισσόμενη κατάσταση. Η ελληνική διπλωματική αποστολή, 

πέραν των παραπάνω είχε να αντιμετωπίσει και την έλλειψη κρατικών δομών της 

χώρας, λόγω του εμπολέμου της καταστάσεως. Κατά το διάστημα από 21 έως 30 

Ιουλίου, όπου η διπλωματική ομάδα των τεσσάρων, είχε επαφές στην Τιφλίδα με 

τους προαναφερόμενους παράγοντες, η εισροή πληροφοριών στο ελληνικό ΥΠΕΞ 

ήταν συνεχής. Παράλληλα μια παράμετρος που απασχολούσε όλες τις 

σχεδιάζουσες πλευρές, την ελληνική αποστολή στην Γεωργία αλλά και το ΥΠΕΞ, 

ήταν η επιλογή του μέσου χρησιμοποιήσεως απομάκρυνσης των Ελλήνων. Η 

έλλειψη γεωγραφικής εγγύτητας, κάτι που υφίστατο στις μελλοντικές ελληνικές ΕΕΑ 

παρέχοντας ευελιξία στην επιλογή του μέσου, δημιουργούσε περιορισμούς και 

δυσκαμψία στην λήψη της συγκεκριμένης απόφασης. Οι επιλογές ήταν 

περιορισμένες - θαλάσσια και η εναέρια μεταφορά - ωστόσο έπρεπε να 

προσαρμοστούν στις υφιστάμενες συνθήκες και ιδιαιτερότητες. 

Το Ισραήλ με την έναρξη των εχθροπραξιών οργάνωσε επιχείρηση εκκένωσης 

των εβραίων πολιτών της Γεωργίας, με εναέρια μέσα, χρησιμοποιώντας την 

πολεμική αεροπορία της (Αγτζίδη n.d.). Η επιλογή αυτή ωστόσο παρουσίαζε 

                                                 
27 Το Εθνικό Ίδρυμα Υποδοχής και Αποκατάστασης Ομογενών Ελλήνων (Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.) ιδρύθηκε, 

σε εκτέλεση του άρθρου 8 του Ν. 1893/90 (8.8.1990) με Προεδρικό Διάταγμα την 13.12.1990 και 

έπαψε την λειτουργία του τον Μάρτιο του 2003 με τον ν 3072/2002 οπότε τέθηκε υπό εκκαθάριση 

(Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε n.d.). 



62 

μειονεκτήματα δεδομένου του μεγάλου αριθμού των προς εκκένωση Ελλήνων και 

το βασικότερο, της επικινδυνότητας διεξαγωγής αυτής, καθόσον δεν μπορούσε να 

διασφαλισθεί η ασφάλεια των πτήσεων από κανέναν από τους εμπλεκόμενους. 

Συνέπεια των παραπάνω, ήταν τελικά να αποφασισθεί από την πολιτική εξουσία, η 

δια θαλάσσης εκκένωση των πολιτών. 

Η επόμενη μεγάλη πρόκληση της ελληνικής διπλωματικής αποστολής ήταν η 

ενημέρωση και διαλογή των προς απομάκρυνση Ελλήνων ομογενών. Ο ελληνικός 

πληθυσμός κατοικούσε, πέραν του Σοχουμίου, σε αριθμό χωρίων και οικισμών, που 

ευρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της Αμπχαζίας. Δεδομένου των περιορισμένων 

μέσων επικοινωνίας την εποχή εκείνη, αλλά πολύ περισσότερο των 

κατεστραμμένων κρατικών υποδομών και λειτουργιών της χώρας, ο μοναδικός 

τρόπος ενημέρωσης ήταν δια ζώσης και προσωπικής επαφής. Για τον σκοπό αυτό 

η ομάδα των τεσσάρων στην οποία είχε προστεθεί και ο ομογενής Έλληνας 

Σπάρτακος Κοτανίδης, μετέβη στις 31 Ιουλίου στο Σοχούμι, όπου με την συνοδεία 

γεωργιανών στρατευμάτων ξεκίνησε μια προσπάθεια ενημέρωσης του 

ενδιαφερόμενου πληθυσμού, πραγματοποιώντας σειρά επισκέψεων σε 

παρακείμενες πόλεις και χωριά όπου κατοικούσαν έλληνες ομογενείς. Παρά το 

γεγονός ότι στις 27 Ιουλίου οι αντιμαχόμενες παρατάξεις είχαν υπογράψει συμφωνία 

κατάπαυσης του πυρός, αυτή ουσιαστικά ουδέποτε τηρήθηκε, καθιστώντας 

αυτόματα την μετακίνηση εντός της περιοχής των επιχειρήσεων ιδιαίτερα 

επικίνδυνη. Ωστόσο η ύπαρξη υψηλού βαθμού κινδύνου, δεν εμπόδισε την ελληνική 

αποστολή από την εκτέλεση των υποχρεώσεων της, κάτι που συνεχίστηκε για δέκα 

περίπου ημέρες από την άφιξη της στο Σοχούμι. 

Πέραν των προαναφερθέντων αποστολών της διπλωματικής αντιπροσωπείας, 

εξίσου σημαντική υποχρέωση είχε αναφορικά με την συλλογή «τακτικών» 

πληροφοριών σχετιζόμενες με την κατάσταση του λιμένα το Σοχουμίου καθώς 

επίσης και εξέταση της δυνατότητας μεταφοράς των πολιτών σε πλοίο με την χρήση 

μικρών σκαφών, εάν αυτό δεν μπορούσε να ελλιμενιστεί. Δεδομένης της απόφασης 

χρησιμοποιήσεως της δια θαλάσσης απομάκρυνσης των πολιτών, οι υπόψη 

πληροφορίες είχαν σημαντικό ρόλο, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα 

του επιλεγέντα τρόπο εκκένωσης. 



Πέραν ωστόσο της όποιας οργάνωσης και προετοιμασίας συντελούνταν εντός 

του εδάφους του ΦΕ, αντίστοιχη κινητικότητα υπήρχε και επί ελληνικού εδάφους. 

Κατόπιν συντονισμού του ΥΠΕΞ και του ΥΠΕΘΑ, αποφασίστηκε η συγκρότηση ενός 

στρατιωτικού τμήματος αποτελούμενο από 10 άνδρες του στρατού ξηράς. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δήλωση του Στρατηγού Χρήστου Καρυώτη, το τμήμα 

αποτελούνταν από τον ίδιον, 6 άτομα από το ΕΤΑ28, ένα αξιωματικό του 

υγειονομικού καθώς και 2 διαβιβαστές από το 487 Τάγμα Διαβιβάσεων. Όπως ο 

ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά «Στις 5 Αυγούστου 1993 και ενώ βρισκόμουν στο 

κέντρο θερινής εκπαιδεύσεως στις Κεχρειές με την Μονάδα μου29, δέχθηκα 

τηλεφώνημα από την Διεύθυνση Ειδικών Δυνάμεων (ΔΕΔ) του Γενικού Επιτελείου 

Στρατού (ΓΕΣ), όπου μου ζητούσαν εντός ολίγων ωρών να βρίσκομαι εκεί, έχοντας 

μαζί μου και 2 μικρές φωτογραφίες μου». Ανάλογης φύσεως ενημέρωση είχαν και 

οι υπόλοιποι της επιλεχθείσας ομάδας. Ο κ. Γεωργίου Παναγιώτης30 ανέφερε 

«Εμένα και ορισμένους άλλους μας κάλεσε ο Διοικητής μου στο γραφείο του και μας 

ενημέρωσε ότι είχαμε επιλεγεί να συμμετάσχουμε σε μία αποστολή εκκένωσης 

Ελλήνων από την Γεωργία». 

Την επόμενη ημέρα η επιλεχθείσα ομάδα των δέκα, συγκεντρώθηκε στην έδρα 

της ΣΧΑΛ31, όπου και ξεκίνησε η προετοιμασία οργάνωσης του τμήματος για την 

επερχόμενη αποστολή. Στην ομάδα προστέθηκε και ο πλοίαρχος Ντερτιλής 

Βασίλειος, ως ο επικεφαλής του τμήματος. Όπως ανέφερε ο Στρατηγός Χρήστος 

Καρυώτης, την ίδια ημέρα, έλαβε σύσκεψη στο ΓΕΕΘΑ, υπό τον Επιτελάρχη του 

ΓΕΕΘΑ, Αντιστράτηγο Μανία Γεώργιου, στην οποία συμμετείχαν, ο ίδιος, ο Β. 

Ντερτιλής, προσωπικό από το ΓΕΕΘΑ, το ΓΕΣ καθώς επίσης και αντιπρόσωπος 

από την ΔΕΔ. Κατά την διάρκεια αυτής, πραγματοποιήθηκε αρχική ενημέρωση επί 

της καταστάσεως, με ιδιαίτερη έμφαση στην διαμορφούμενη πολιτικο-στρατιωτική 

κατάσταση. 

                                                 
28   ΕΤΑ: Ειδικό Τμήμα Αλεξιπτωτιστών, αποτελεί επίλεκτη Μονάδα των Ειδικών Δυνάμεων του 

στρατού ξηράς. 

29 Τον καιρό εκείνο ο Στρατηγός Χρήστος Καρυώτης, υπηρετούσε στην 2α Μοίρα Αλεξιπτωτιστών, 

φέροντας τον βαθμό του Λοχαγού. 

30   Τον καιρό εκείνο υπηρετούσε στο ΕΤΑ. 

31   ΣΧΑΛ: Σχολή Αλεξιπτωτιστών. 
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Τις επόμενες μέρες το τμήμα ασχολήθηκε με την οργάνωση του και την 

συγκέντρωση των απαιτούμενων υλικών για την αποστολή τους. Όπως ανέφερε ο 

Στρατηγός Χ. Καρυώτης: «Δεν υπήρχε συγκεκριμένο σχέδιο για την ομάδα. Το μόνο 

που μας είχαν πει ήταν ότι η αποστολή θα διαρκούσε δέκα περίπου μέρες και με 

βάση αυτό το δεδομένο αρχίσαμε την συγκέντρωση των υλικών μας, όπως τρόφιμα, 

διαβιβαστικό υλικό για τις επικοινωνίες μας κλπ. Εγώ μετέβαινα στο ΥΠΕΞ για την 

διεκπεραίωση διαδικαστικών διαδικασιών. Σε όλο το στρατιωτικό προσωπικό θα 

εκδίδονταν διπλωματικό διαβατήριο, καθόσον κατά την μετάβαση μας στην Γεωργία 

θα εμφανιζόμασταν σαν υπάλληλοι του ΥΠΕΞ. Κατά τις επισκέψεις μου στο 

υπουργείο έβλεπα και τα σήματα με τις πληροφορίες από την Γεωργία. Τα 

πράγματα ήταν πολύ άσχημα. Γενικά το κλίμα ήταν πολύ βαρύ. Εμάς που θα μας 

έστελναν εκεί μας θεωρούσαν μελλοθάνατους. Ο Β. Ντερτιλής μάλιστα είπε σε όλη 

την ομάδα, να τακτοποιήσουμε όλες τις οικονομικές και προσωπικές μας υποθέσεις 

κατά την διάρκεια της προετοιμασίας μας κατά την παραμονή μας στην Ελλάδα». 

Μοναδικό και ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της υπόψη επιχείρησης, σε σύγκριση με 

τις υπόλοιπες, αποτελεί το γεγονός ότι για πρώτη φορά, παρατηρείται συμμετοχή 

άοπλου στρατιωτικού τμήματος σε μία ΕΕΑ και με την κεκαλυμμένη ιδιότητα του 

κρατικού λειτουργού. 

Η όλη επιχείρηση, όπως επιβεβαίωσε ο Στρατηγός Χ. Καρυώτης αλλά και ο Κ. 

Γεωργίου Παναγιώτης, είχε χαρακτηρισθεί ως «ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΗ». Ωστόσο κατά 

την παραμονή του τμήματος στην Γεωργία, η αποστολή διέρρευσε στον τύπο. Ο 

αρχικός σχεδιασμός, περιλάμβανε την μετάβαση του τμήματος στη Γεωργία με 

στρατιωτικό αεροσκάφος C-130, ωστόσο η μη δυνατότητα εξασφάλισης κατάλληλης 

άδειας από τις γεωργιάνες και ρωσικές αρχές (ως εγγυήτρια δύναμη), ανάγκασε 

τους σχεδιαστές να επιλέξουν την αεροπορική μετάβαση του τμήματος με πολιτικό 

μέσο. 

Όπως ανέφερε ο Στρατηγός Χ. Καρυώτης, δεδομένου της μη τακτικότητας των 

πτήσεων από την Ελλάδα στην Γεωργία, τέθηκε έστω και για περιορισμένο χρονικό 

διάστημα ολίγων ωρών, ένα άλλο εναλλακτικό σχέδιο, το οποίο προέβλεπε την 

μετάβαση μόνο του Λοχαγού, τότε, Χ. Καρυώτη με δύο άτομα από την ομάδα της 

επιλογής του. Ωστόσο μετά από λίγο κοινοποιήθηκε στην ομάδα ότι θα μεταβεί 



τελικά με πολιτική πτήση από την Αθήνα στην Θεσσαλονίκη και από εκεί στην 

Τιφλίδα με πτήση γεωργιανής αεροπορικής εταιρείας. Η ημέρα ορίστηκε στις 11 

Αυγούστου 1993. 

Η παραπάνω ημερομηνία, της 11ης Αυγούστου σηματοδοτεί και την έναρξη της 

προκαταρκτικής φάσης της επιχείρησης, καθώς υλοποιείται η ανάπτυξη των 

δυνάμεων στο έδαφος του ΦΕ. Η ομάδα, έχοντας μαζί της τα εφόδια και υλικά που 

είχε ετοιμάσει για την αποστολή, μετέβηκε στο αεροδρόμιο του ελληνικού για την 

πτήση των 11:00πμ για Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τον Στρατηγό Χ. Καρυώτη, στο 

αεροδρόμιο βρισκόταν και αντιπρόσωπος από την ΔΕΔ για να τους αποχαιρετήσει. 

Η πτήση, παρά τις όποιες δυσκολίες32, αναχώρησε κανονικά για τον προορισμό της 

και στις 18:00 της ίδια ημέρας, η ομάδα των έντεκα, αναχώρησε με πτήση των 

γεωργιανών αερογραμμών για Τιφλίδα, όπου και έφτασε στις 22:00. 

Με την άφιξη της ομάδας στην Τιφλίδα το βράδυ της 11ης Αυγούστου 1993, 

πραγματοποιήθηκε η πρώτη επαφή αυτής με τον ΑΚΑΜ που τους υποδέχθηκε στο 

αεροδρόμιο. 

Την επόμενη μέρα με μισθωμένο, από το ελληνικό τμήμα, αεροπλάνο 

κινήθηκαν από την Τιφλίδα στο Σοχούμι. Το κλίμα όπως δήλωσε και ο κ. Γεωργίου 

Παναγιώτης «..ήταν ιδιαίτερα βαρύ. Στο αεροδρόμιο της Τιφλίδας και πριν την 

αναχώρησης μας, παρατηρήσαμε την μεταφορά του πτώματος του αμερικανού 

πρέσβη, ο οποίος είχε σκοτωθεί την προηγούμενη μέρα, σε αμερικανικό 

                                                 
32 Τόσο ο Στρατηγός Χ. Καρυώτης όσο και στρατιωτική πηγή επιβεβαίωσε το ακόλουθο περιστατικό. 

Ενώ η ομάδα των έντεκα είχε επιβιβαστεί στο αεροπλάνο και περίμενε να ακολουθήσει η διαδικασία 

της απογείωσης, ο κυβερνήτης του αεροπλάνου ανακοίνωσε στους επιβάτες από το μεγάφωνο, ότι 

λόγω στάσεως εργασίας των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, η πτήση θα καθυστερούσε ορισμένες 

ώρες να αναχωρήσει. Στο άκουσμα αυτής της ανακοίνωσης ο Β. Ντερτιλής σηκώθηκε από το 

κάθισμα του και κατευθύνθηκε στο πιλοτήριο του αεροσκάφους, όπου και ζήτησε να μιλήσει στους 

πιλότους. Τους εξήγησε την σπουδαιότητα της αποστολής που επρόκειτο να εκτελέσει το 

προσωπικό που επέβαινε στο σκάφος και τον κίνδυνο που διέτρεχε η επιχείρηση, σε περίπτωση 

που δεν έφταναν έγκαιρα στην Θεσσαλονίκη, προκειμένου να προλάβουν την άλλη πτήση για 

Γεωργία που αναχωρούσε στις 18:00 για Τιφλίδα. Επιπλέον ζήτησε από τους πιλότους να 

επιβεβαιώσουν τα λεγόμενα του, επικοινωνώντας με το ΥΠ.ΕΞ. Στα επόμενα λεπτά, το αεροσκάφος 

τροχοδρομούσε για Θεσσαλονίκη. 
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αεροσκάφος για την μεταφορά της σωρού του στις ΗΠΑ. Καθώς πλησιάζαμε στο 

αεροδρόμιου του Σοχουμίου, η εικόνα που αντικρίσαμε από ψηλά, ήταν 

αποκαρδιωτική. Οι αεροδιάδρομοι ήταν κατεστραμμένοι, ενώ υπήρχε πληθώρα 

κατεστραμμένων αεροπλάνων». Στο αεροπλάνο, την ομάδα των έντεκα μαζί με την 

τετραμελή ελληνική διπλωματική αποστολή, συνόδευε και στέλεχος του Γεωργιανού 

ΥΠΕΞ, ο οποίος με το ίδιο αεροσκάφος επέστρεψε στην Τιφλίδα μεταφέροντας 

τραυματίες Γεωργιανούς στρατιώτες. 

Στο Σοχούμι η διαμονή της ομάδας εξασφαλίστηκε σε κτίριο το οποίο 

φυλασσόταν από τμήμα Ρώσων αλεξιπτωτιστών, όντας το μοναδικό που 

προσέφερε ασφάλεια. Καθώς τίποτα δεν ήταν σχεδιασμένο και οργανωμένο εκ των 

προτέρων, ο αυτοσχεδιασμός του Β. Ντερτιλή εξασφάλισε το κατάλυμα 

χρηματοδοτώντας τον επικεφαλή των Ρώσων με το ποσό των πεντακοσίων 

δολαρίων, όπως ανέφερε ο Στρατηγός Χ. Καρυώτης. Χαρακτηριστική ήταν η 

επισήμανση του τελευταίου αναφορικά με το τι αντιμετώπισαν με την άφιξη τους στο 

Σοχούμι. Κτίρια κατεστραμμένα, μια πόλη ερημωμένη και σποραδικές ριπές 

συνέχεια. Το σοκ που υπέστη η ομάδα ήταν μεγάλο. Ωστόσο όπως δήλωσε «.. πολύ 

γρήγορα η ομάδα προσαρμόστηκε». Η ταχεία προσαρμογή στα δεδομένα της 

περιοχής επιχειρήσεων είναι βασικό προαπαιτούμενο κάθε στρατιωτικού τμήματος 

και ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των Ειδικών Δυνάμεων. Η ικανότητα αυτή δε, 

διασφαλίζει την επιβιωσιμότητα τους και την χωρίς καθυστέρηση ανάπτυξη και 

εμπλοκή τους στις επιχειρήσεις. 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό της επιχείρησης αποτελεί και ο αυτοσχεδιασμός των 

εκτελεστικών οργάνων, ο οποίος διαφαίνεται σε όλα τα στάδια εξέλιξης αυτής. Η 

έλλειψη σαφών πληροφοριών αλλά και η μεταβλητότητα των δεδομένων, 

οριοθέτησαν τον αυτοσχεδιασμό σαν βασικό στοιχείο ολοκλήρωσης της αποστολής. 

Χαρακτηριστικό ήταν το γεγονός, όπως επιβεβαιώθηκε τόσο από τον κ. Γεωργίου 

Παναγιώτη, όσο και από τον Στρατηγό Χ. Καρυώτη, ότι ο επικεφαλής της ομάδας Β. 

Ντερτιλής είχε παραδώσει σε κάθε μέλος αυτής, έναντι απόδειξης, το ποσό των 

χιλίων δολαρίων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν, μόνο στην περίπτωση που 

κάποιο από τα μέλη της ομάδας κατά την διάρκεια της αποστολής, συλληφθεί ή 

κρατηθεί από οποιαδήποτε ένοπλη ομάδα του ΦΕ, ώστε να δωροδοκήσουν αυτή 

σε αντάλλαγμα την απελευθέρωση τους ή στην περίπτωση που διαταχθεί 



αυτοδιάλυση του τμήματος. Στην τελευταία περίπτωση και δεδομένης της μη 

υπάρξεως οποιαδήποτε σχεδίου διαφυγής, ο μόνος τρόπος να επιβιώσει το 

προσωπικό ήταν να αυτοσχεδιάσουν την επιστροφή τους σε συμμαχικό ή ασφαλές 

έδαφος. Η συμμετοχή άλλωστε προσωπικού αποτελούμενο μόνο από μέλη των 

Ειδικών Δυνάμεων, διασφάλιζε έως κάποιο βαθμό την επιβιωσιμότητα τους, λόγω 

των ικανοτήτων και εκπαιδεύσεως τους. Ένας άλλος παράγοντας που καθιστούσε 

τον αυτοσχεδιασμό του τμήματος ευκολότερο και πιο ευέλικτο ήταν τα χρήματα που 

είχαν στην διάθεση τους για την εκτέλεση στην αποστολή. Ο επικεφαλής Β. 

Ντερτιλής είχε στην διάθεση του το ποσό των 36.000 δολαρίων προς διασφάλιση 

ευέλικτων λύσεων στα πλαίσια του προαναφερόμενου αυτοσχεδιασμού. 

Η επόμενη μεγάλη πρόκληση που είχε να αντιμετωπίσει τόσο η διπλωματική 

όσο και η στρατιωτική αποστολή ήταν η ταυτοποίηση και ο καθορισμός των υπό 

εκκένωση Ελλήνων ομογενών. Για τον σκοπό αυτό η ελληνική διπλωματική 

αποστολή είχε δημιουργήσει ένα αυτοσχέδιο «Προξενείο» στο σπίτι του ομογενούς 

Φίλιππου Τυρικίδη, στο κεντρικό Σοχούμι (Καλαμβρέζος n.d.). 

Όπως ανέφερε και ο Στρατηγός Χ. Καρυώτης, «Το ληξιαρχείο είχε καταστραφεί 

από τους βομβαρδισμούς με αποτέλεσμα να μην έχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι τα 

απαιτούμενα έγγραφα που πιστοποιούσαν την ομογένεια τους και το δικαίωμα να 

εκκενωθούν. Σε αυτή την περίπτωση η εξακρίβωση γινόταν μέσω εξαντλητικών 

συνεντεύξεων και δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις όπου απορριπτόταν από την 

διαδικασία επιλογής». Επιπλέον, η τελική απόφαση που είχε ληφθεί από την 

ελληνική κυβέρνηση, όπως η εκκένωση πραγματοποιηθεί με το ΕΓ/ΟΓ πλοίο 

«VISCOUNTESS»33 την 15η Αυγούστου, καθιστούσε την ανάγκη ολοκλήρωσης της 

υπόψη διαδικασίας με ταχύτητα καθόσον τα χρονικά περιθώρια ήταν περιορισμένα. 

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργίου Παναγιώτη, το πρωί της 15ης Αυγούστου, 

ημερομηνία που σηματοδοτεί και την έναρξη της φάσης της εκκένωσης, η ασφάλεια 

του λιμένα ανατέθηκε σε τμήμα των γεωργιανών δυνάμεων ασφαλείας, οι οποίοι 

είχαν αναλόγως χρηματοδοτηθεί από τον Β. Ντερτιλή. Οι δυνάμεις αυτές είχαν 

                                                 
33 ΕΓ/ΟΓ VISCOUNTESS M. της Marlines S.A. του εφοπλιστή Παναγιώτη Μαραγκόπουλου, ο οποίος 

λέγεται ότι για το ταξίδι αυτό δεν δέχθηκε να αποζημιωθεί (Θεοδωράκης, rethnea.gr n.d.). 
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αποκλείσει όλα τα δρομολόγια πέριξ του λιμανιού ενώ στην αρχή της αποβάθρας, 

το ελληνικό στρατιωτικό προσωπικό έχοντας στήσει πρόχειρα οδοφράγματα 

συγκρατούσε το πλήθος που συνέρρεε. Ιδιαίτερη πρόκληση αποτελούσε η 

διαχείριση του κόσμου, εφόσον επικρατούσε ένταση και πανικός, που αυξήθηκε 

ιδιαίτερα με την εμφάνιση του εμπορικού πλοίου τις πρώτες πρωινές ώρες. 

Η οργάνωση του σημείου επιβίβασης (ΣΕΠ), που είχε οριοθετηθεί στην 

αποβάθρα του λιμένα, υλοποιήθηκε με την συμμετοχή ρωσικών και γεωργιανών 

δυνάμεων ασφαλείας και φυσικά της ελληνικής διπλωματικής αποστολής. Σύμφωνα 

με τον κ. Γεωργίου Παναγιώτη, «ομάδες των δέκα εισέρχονταν στην αποβάθρα και 

αφού υφίστατο αρχικά αστυνομικό έλεγχο και έλεγχο ασφαλείας από τις ρωσικές 

δυνάμεις, ακολουθούσε τελωνιακός έλεγχος από τις γεωργιανές δυνάμεις και τέλος 

έλεγχος ταυτοποίησης από την ελληνική αντιπροσωπεία. Με την επιβίβαση τους 

στο πλοίο ακολουθούσε υγειονομικός έλεγχος από τον υγειονομικό προσωπικό του 

Πολεμικού Ναυτικού (Π.Ν), που είχε ενισχύσει το προσωπικό του πληρώματος και 

επαναλαμβανόταν δεύτερος έλεγχος ταυτοποίησης. Στο πλοίο υπήρχε επίσης και 

ένα επιπλέον άοπλο στρατιωτικό τμήμα αποτελούμενο από δέκα άνδρες της 

Μονάδας Υποβρυχίων Καταστροφών (Μ.Υ.Κ) και δέκα Πεζοναύτες, οι οποίοι 

ωστόσο ουδέποτε αποβιβάστηκαν από το πλοίο, καθόσον ήταν καταγεγραμμένοι 

σαν μέλη του πληρώματος του πλοίου και ήταν εφοδιασμένοι με ναυτικά φυλλάδια». 

Στις 20:00 της 15ης Αυγούστου το πλοίο αναχώρησε με προορισμό την 

Αλεξανδρούπολη, σημαίνοντας και την τελευταία φάση της αναδίπλωσης και 

επιστροφής . 

Ωστόσο και μετά την αναχώρηση από το ΦΕ, υπήρχαν ακόμα προκλήσεις που 

έπρεπε να αντιμετωπιστούν. Αρχικά έπρεπε να διασφαλιστεί η ασφάλεια και 

έλεγχος των εισερχομένων υλικών στο πλοίο που πραγματοποιήθηκε με την 

επιβίβαση των ομογενών. Για τον σκοπό αυτό, οι ομογενείς χωρίστηκαν σε τέσσερις 

ομάδες. Η πρώτη αποτελούμενη από τις γυναίκες και παιδιά όπου ελέγχθηκαν από 

το γυναικείο προσωπικό του Π.Ν, και οι υπόλοιποι σε άλλες τρεις την ευθύνη των 

οποίων ανέλαβαν, οι δέκα Πεζοναύτες την μία ομάδα, οι δέκα άνδρες της Μ.Υ.Κ την 

δεύτερη και οι δέκα άνδρες των ΔΕΕ του Στρατού Ξηράς (Σ.Ξ) την τρίτη. Η 



επιχείρηση ολοκληρώθηκε στις 18 Αυγούστου, με την άφιξη του πλοίου στο λιμάνι 

της Αλεξανδρούπολης. 

Η επιχείρηση «Χρυσόμαλλο Δέρας» απεγκλώβισε εγκαίρως τους έλληνες 

ομογενείς, αφού τον επόμενο μήνα το Σοχούμι κατελήφθη από τις Αμπχαζιανές 

δυνάμεις με εκατόμβες νεκρών. Η επιτυχής έκβαση της επιχείρησης εξύψωσε το 

κύρος της Ελλάδας, τόσο στα μάτια της Ομογένειας όσο και στον διεθνή πολιτικό 

περίγυρο. Μια επιχείρηση με πολλές προκλήσεις και αντιξοότητες που ωστόσο 

αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία, βασιζόμενες στην σωστή και μεθοδική οργάνωση της 

ελληνικής διπλωματικής αποστολής στη Γεωργία αλλά και στην ευελιξία που 

επέδειξε το ελληνικό στρατιωτικό τμήμα, το οποίο στηριζόμενο στον αυτοσχεδιασμό 

και ταχεία προσαρμογή στο υπό επιχείρηση περιβάλλον, έδρασε με ακρίβεια και 

απολαυστικότητα. Υψίστης σημασίας αποτέλεσε και η συμμετοχή, ως επικεφαλής 

του στρατιωτικού τμήματος, του Πλοιάρχου Β. Ντερτιλή ο οποίος με την πείρα και 

την αυτοπεποίθηση του συνέβαλε στην επιτυχή έκβασης της επιχείρησης. 

Η χρήση τμημάτων Ειδικών Δυνάμεων, τόσο του Π.Ν όσο και του Σ.Ξ, 

επιβεβαιώνει τον εξέχων ρόλο που διαδραματίζουν, επικαιροποιώντας και τα 

μελλοντικά εγχειρίδια σχετικά με τις ΕΕΑ που εκδόθηκαν από έτερα κράτη και 

οργανισμούς. Η επιχείρηση «Χρυσόμαλλο Δέρας» χαρακτηρίστηκε η πιο μεγάλη 

μέχρι τότε προσπάθεια ευρωπαϊκού κράτους, για την εκκένωση πολιτών από 

εμπόλεμη ζώνη. 

4.2.2  Επιχείρηση «Κοσμάς» - Αλβανία 1997 

Τον Μάρτιο του 1997, οι κοινωνικο – πολιτικές αναταραχές στην γειτονική 

Αλβανία συνέπεια της κατάρρευσης του παρατραπεζικού τους συστήματος, 

πυροδότησαν μια σειρά από καταστάσεις και γεγονότα που οδήγησαν στην δεύτερη 

ΕΕΑ από το ελληνικό κράτος, με την ονομασία «Κοσμάς».  

4.2.2.1 Γενικά για την Δημοκρατία της Αλβανίας 

Η Αλβανία είναι μία μικρή βαλκανική χώρα που βρίσκεται στο Νοτιοανατολικό 

τμήμα της Ευρώπης. Βόρεια συνορεύει με το Μαυροβούνιο και το Κόσσοβο, 
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ανατολικά με την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ), ενώ 

νότια με την Ελλάδα και βρέχεται από την Αδριατική θάλασσα. Πρωτεύουσα της 

Αλβανίας είναι τα Τίρανα, ενώ συνολικά η χώρα χωρίζεται σε 12 κομητείες. Η έκτασή 

της είναι 28.748 τετραγωνικά χιλιόμετρα. 

Ο πληθυσμός της χώρας είναι 3.639.453. Από αυτούς, το 3% είναι ελληνικής 

καταγωγής, 2% διαφόρων εθνικοτήτων και 95% Αλβανοί. Οι Αλβανοί χωρίζονται σε 

δύο μεγάλες κατηγορίες τους Γκέγκηδες στο Βορρά και τους Τόσκηδες στο Νότο με 

φυσικό σύνορο γι’ αυτόν τον διαχωρισμό, το ποταμό Σκουμπίν (CIA n.d.). 

Μέχρι το Νοέμβριο του 1990 επίσημη θρησκεία του κράτους δεν υπήρχε. Από 

το 1967 απαγορεύτηκε οποιοσδήποτε θρησκευτικός εορτασμός και έκλεισαν όλοι οι 

χώροι λατρείας, τζαμιά και εκκλησίες. Ωστόσο υπολογίζεται ότι το 70% του 

πληθυσμού είναι Μουσουλμάνοι, το 20% Χριστιανοί Ορθόδοξοι και το 10% 

Καθολικοί (CIA n.d.). 

4.2.2.2 Οικονομική πολιτική της Αλβανίας και το φαινόμενο των 

«Πυραμίδων» 

Η Αλβανία από το 1945 έως το 1985, ακολούθησε μια οικονομική και πολιτική 

πρακτική με κύριο χαρακτηριστικό την απομόνωση και την αποξένωση από τον 

υπόλοιπο γνωστό αναπτυγμένο κόσμο. Βασικός παράγοντας που συντέλεσε σ’ 

αυτή την τακτική ήταν η κυριαρχία του κομμουνισμού και του δικτατορικού 

καθεστώτος του Εμβέρ Χότζα, θέτοντας υπό τον κεντρικό έλεγχο του κρατικού 

μηχανισμού, το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας, αφήνοντας 

ελάχιστες δυνατότητες και ευκαιρίες σε ατομικό επίπεδο, για ανάπτυξη 

οποιασδήποτε οικονομικής πρωτοβουλίας. 

Συνέπεια των παραπάνω, όταν ξεκίνησε η μετάβαση της οικονομίας της 

Αλβανίας σε πιο ελεύθερη το 1991, ήταν μία κατάσταση απελπιστικής φτώχειας. Αν 

και η μετάβαση της Αλβανίας προς την οικονομία της αγοράς ήταν γρήγορη και 

αρκετά επιτυχής, η μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα ήταν πολύ 

περιορισμένη. Το επίσημο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Αλβανίας ήταν 

υποτυπώδες. Οι ιδιωτικές τράπεζες ήταν ελάχιστες, ενώ οι τρεις κρατικές τράπεζες 



οι οποίες κατείχαν το 90 τοις εκατό των καταθέσεων, ενώ προσέφεραν ελκυστικά 

επιτόκια καταθέσεων, μεγάλο μέρος των κεφαλαίων τους βασίζονταν σε αριθμό 

επισφαλών δανείων, με αποτέλεσμα η Τράπεζα της Αλβανίας να επιβάλει 

αυστηρούς περιορισμούς στα πιστωτικά όρια αυτών. Με τις τράπεζες να μην είναι 

πλέον σε θέση να καλύψουν τις χρηματοπιστωτικές ανάγκες του ιδιωτικού τομέα, ο 

τελευταίος στράφηκε σε μια άτυπη αγορά πιστώσεων, που βασιζόταν σε 

οικογενειακούς θεσμούς και χρηματοδοτήσεις από εμβάσματα εξωτερικού. Οι 

άτυπες αυτές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες αρχικά θεωρήθηκε ότι συνέβαλαν 

θετικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Παράλληλα με αυτό το «παράτυπο» 

τραπεζικό σύστημα, λειτουργούσαν και οικονομικές εταιρείες, οι οποίες δέχονταν 

καταθέσεις παρέχοντας εγγύηση αυτών και τις χρησιμοποιούσαν για ιδίες 

επενδύσεις αντί για χορήγηση άλλων δανείων στον ιδιωτικό φορέα. Οι εταιρείες 

αυτές ήταν που στο τέλος μετατράπηκαν στο πολύ γνωστό «συστήματα 

πυραμίδων» (Jarvis 1999). 

Επιπλέον το νομικό πλαίσιο ήταν ανεπαρκές καθώς δεν καθόριζε με σαφήνεια 

ποιος ήταν υπεύθυνος για την άσκηση ελέγχου του παράτυπου αυτού 

χρηματοπιστωτικού συστήματος. Οι κρατικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί και φορείς 

αδυνατούσαν να προβούν σε οποιονδήποτε έλεγχο, διατηρώντας ωστόσο μια 

θετική και υποστηρικτική στάση απέναντι σ’ αυτές τις εταιρείες (Jarvis 1999). Πολλοί 

κυβερνητικοί αξιωματούχοι εμφανίζονταν ως μέτοχοι τέτοιων εταιρειών οι οποίες 

παράλληλα παρείχαν οικονομική υποστήριξη στις προεκλογικές εκστρατείες του 

κυβερνώντος Δημοκρατικού κόμματος. 

Η ανεξέλεγκτη δράση του παραπάνω παράτυπου τραπεζικού συστήματος είχε 

σαν αποτέλεσμα την δημιουργία μιας χρηματοπιστωτικής «φούσκας» που οδήγησε 

αναπόφευκτα στην κατάρρευση του οικονομικού ιστού της χώρας, γνωστής και ως 

«κατάρρευσης των πυραμίδων». Ωστόσο, δύο ήταν τα κύρια γεγονότα που 

πυροδότησαν τις ραγδαίες εξελίξεις στην Αλβανία στα τέλη του 1996 και που έφεραν 

την χώρα στο χάος αρχές του 1997. 

Το πρώτο ήταν στα τέλη του 1995 όταν τα Ηνωμένα Έθνη ανέστειλαν τις 

κυρώσεις στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας, περιορίζοντας με 

αυτόν τον τρόπο μία σημαντική πηγή εισοδήματος, μέσω λαθρεμπορίου, για τις 
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υπόψη εταιρείες. Τον Ιανουάριο του 1996, οι κορυφαίες εταιρείες του παράτυπου 

τραπεζικού συστήματος της Αλβανίας, είχαν αυξήσει τα επιτόκια τους από 4 % σε 

6% τον μήνα. Δεύτερο γεγονός ήταν η προκληθείσα αβεβαιότητα λόγω τον 

επερχόμενων εκλογών που ήταν προγραμματισμένες για τον Μάιο του 1996. Αυτό 

ώθησε αρκετές εταιρείες να αυξήσουν εκ νέου τα επιτόκια τους, αυτή τη φορά στο 

8% τον μήνα. Παράλληλα νέες «εταιρείες» εμφανίστηκαν στην τραπεζική αγορά, 

προσφέροντας ακόμα υψηλότερα επιτόκια (Jarvis 1999). Συνέπεια των παραπάνω 

γεγονότων ήταν η συσσώρευση των διαθεσίμων κεφαλαίων, τόσο του 

επιχειρηματικού τομέα, όσο και των απλών πολιτών σε ένα ανεξέλεγκτο και 

παράτυπο τραπεζικό σύστημα, που δεν είχε την δυνατότητα να τα διασφαλίσει και 

να τα εγγυηθεί. 

Η κατάρρευση του οικονομικού συστήματος ήταν θέμα χρόνου να επέλθει. Στις 

19 Νοεμβρίου του 1996, η πρώτη «εταιρεία» με την ονομασία Sude, χρεωκοπεί 

καθώς αδυνατεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των πελατών της (Jarvis 1999). Η 

εμπιστοσύνη απέναντι στο σύστημα αρχίζει να κλονίζεται. Τον Μάρτιο του 1997, η 

Αλβανία ήταν ήδη βυθισμένη στο χάος. Η κυβέρνηση είχε χάσει κάθε έλεγχο στη 

χώρα και οι όποιες αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις υπήρχαν είχαν 

αποσυντεθεί. Αποθήκες οπλισμού λεηλατήθηκαν και πάνω από ένα εκατομμύριο 

όπλα κλάπηκαν από αυτές. Η βία είχε κυριαρχήσει στην χώρα. Υπολογίζεται ότι 

πάνω από 2.000 άτομα έχασαν την ζωή τους από την έναρξη των γεγονότων στις 

αρχές του 1997. 

4.2.2.3 Η Επιχείρηση  «Κοσμάς» - Χαρακτηριστικά - Ιδιαιτερότητες - 

Προκλήσεις 

Στις αρχές του 1997, οι κρατικές δομές της Αλβανίας είχαν καταρρεύσει και οι 

δυνάμεις ασφαλείας και οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είχαν αποδομηθεί. Η έννοια 

της ασφάλειας δεν υφίστατο την χρονική περίοδο που έλαβε χώρα η επιχείρηση, η 

δε παροχή οποιασδήποτε μορφής υποστήριξης από το ΦΕ, θεωρούνταν αδύνατη 

και μη εφικτή εφόσον οι όποιοι κρατικοί μηχανισμοί και υποδομές είχαν 

αδρανοποιηθεί. Οι αναφορές για την κλοπή εκατομμυρίων φορητού οπλισμού από 

τις αποθήκες του στρατού κατά το ξέσπασμα των αναταραχών, αύξανε σημαντικά 

τον δείκτη επικινδυνότητας στην περιοχή. Ομάδες ατάκτων και συμμορίες του 



οργανωμένου εγκλήματος λυμαίνονταν την χώρα, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο 

μεταξύ των άλλων, και την σωματική ακεραιότητα των ξένων πολιτών που 

ευρίσκονταν στην χώρα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες ασφαλείας, το ελληνικό 

κράτος έλαβε την απόφαση να σχεδιάσει, οργανώσει και να εκτελέσει την 

επιχείρηση «Κοσμάς». 

Δύο ήταν τα κύρια γεγονότα που συνετέλεσαν στην ταχεία λήψη της παραπάνω 

απόφασης από το Ελληνικό κράτος. Το πρώτο ήταν η εκτέλεση αντίστοιχων 

επιχειρήσεων από έτερα κράτη τις προηγούμενες ημέρες. Συγκεκριμένα αμερικανοί 

πεζοναύτες μερίμνησαν για την απομάκρυνση του συνόλου των αμερικανών καθώς 

επίσης και άλλων ευρωπαίων πολιτών που βρίσκονταν τότε στα Τίρανα, ενώ στη 

συνέχεια το ίδιο έπραξαν η Γερμανία και η Ιταλία. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η 

έναρξη μιας τέτοιας επιχείρησης από ένα κράτος δύναται να πυροδοτήσει 

αντίστοιχες και από άλλα στην προσπάθεια τους να προλάβουν δυσμενέστερες 

καταστάσεις. Το δεύτερο γεγονός ήταν η ασφυκτική διπλωματική και πολιτική πίεση 

που δέχθηκε η ελληνική κυβέρνηση τόσο από τους έλληνες που 

δραστηριοποιούνταν στην Αλβανία και επιθυμούσαν την άμεση εκκένωση τους, 

αλλά πολύ περισσότερο από έτερα κράτη, των οποίων οι πολίτες τους ήταν 

εγκλωβισμένοι στην Αλβανία, και τα οποία κράτη κυρίως λόγω της γεωγραφικής 

τους θέσης, ευρισκόμενα σε μεγάλη απόσταση από την υπό κρίση περιοχή των 

Βαλκανίων, αδυνατούσαν να εκτελέσουν αυτόνομες ΕΕΑ. Η γεωγραφική εγγύτητα 

της Ελλάδας διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην απόφαση της να προβεί σε μια 

τέτοια επιχείρηση, εκκενώνοντας τόσο έλληνες πολίτες όσο και έτερων κρατών. Το 

παραπάνω αποτυπώνει με τον πλέον εύστοχο τρόπο και τον διακρατικό χαρακτήρα 

αυτής της επιχείρησης καθώς οι ενέργειες και οι δράσεις ενός κράτους εξυπηρετούν 

ανάγκες και απαιτήσεις και άλλων που δεν μπορούν να ικανοποιήσουν. 

Δεδομένου του εχθρικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος που είχε διαμορφωθεί, 

λόγω της εκδηλωθείσας κοινωνικής και πολιτικής αναταραχής και 

αποσταθεροποίησης σε συνάρτηση με τις ταχύτατα εξελισσόμενες καταστάσεις στο 

εσωτερικό της χώρας, η επιχείρηση κλήθηκε να σχεδιαστεί κάτω από ασφυκτικές 

συνθήκες χρονικού περιορισμού. Ο χρόνος που μεσολάβησε από την στιγμή που η 

ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε την εκτέλεση της αποστολής, μέχρι την διεξαγωγή 

και ολοκλήρωση αυτής, ήταν λίγα μόλις εικοσιτετράωρα. Δεδομένης αυτής της 
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κατάστασης στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν δύναται να γίνει σαφής και 

ξεκάθαρος διαχωρισμός των διαφόρων φάσεων της επιχείρησης, όπως αυτές 

περιγράφονται στα μέχρι σήμερα σχετικά εγχειρίδια και όπως αναλύθηκε σε 

προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. Στην προπαρασκευαστική φάση 

θα μπορούσαμε να εντάξουμε τις συντονιστικές συσκέψεις του Έλληνα Ακολούθου 

Άμυνας (ΑΚΑΜ) στα Τίρανα, την νύχτα της 14ης Μαρτίου 1997, με τον ομόλογό του 

της Κίνας, τον Πρέσβη και τον Α΄ Γραμματέα της αιγυπτιακής πρεσβείας, τον 

επιτετραμμένο της πρεσβείας του Ιράν και τον πρέσβη της Παλαιστίνης με τους 

λοιπούς διπλωματικούς και στρατιωτικούς αντιπροσώπους των άλλων κρατών, 

προκειμένου να καθορίσουν των ακριβή αριθμό αυτών. Επρόκειτο για 171 κινέζους, 

40 αιγυπτίους, 10 ιρανούς και 20 ιορδανούς και παλαιστινίους υπηκόους. 

Η προκαταρτική φάση και η φάση της εκκένωσης ουσιαστικά συγχωνεύτηκαν 

σε μία, λόγω του χρονικού περιορισμού που υφίσταντο αλλά και της ρευστότητας 

του επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Η ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνάμεων 

πραγματοποιήθηκε λίγη ώρα πριν την έναρξη της εκκένωσης από πλοία του Π.Ν. 

Αξίζει να επισημανθεί, ότι ενώ το ΚΥ είχε ορισθεί στα Τίρανα, καθώς το σύνολο των 

πολιτών βρίσκονταν εκεί, το καθορισθέν ΣΕ ήταν στο Δυρράχιο, όπου επρόκειτο να 

προσεγγίσουν τα πλοία του Π.Ν για την εκκένωση. Η μεταφορά των πολιτών από 

τα Τίρανα στο Δυρράχιο, πραγματοποιήθηκε με ιδία μέσα και χωρίς την παροχή 

καμίας δύναμης ασφαλείας. Υψίστης σημασίας ζήτημα και το οποίο διαδραμάτισε 

καθοριστικό ρόλο στην επιτυχή έκβαση της επιχείρησης ήταν ο συντονισμός 

ταυτόχρονης άφιξης των πολιτών στο Δυρράχιο με τα πλοία του Π.Ν34. Το γεγονός 

αυτό περιόρισε την έκθεση τους σε οποιονδήποτε κίνδυνο, επιτρέποντας την ταχεία 

επιβίβαση τους στο πλοίο και εν συνεχεία αναχώρηση τους από την επικίνδυνη 

ζώνη. 

Μετά από συντονισμένες προσπάθειες τόσο οι ξένοι υπήκοοι όσο και τα πλοία 

του Π.Ν. έφθασαν ταυτόχρονα στο λιμάνι του Δυρραχίου. Η Τ/Α ΛΑΙΛΑΨ εκτέλεσε 

παραπλανητικές κινήσεις πλησίον του δεξιού προβλήτα του λιμένα ενώ η ΤΠΚ 

ΚΑΒΑΛΟΥΔΗΣ ταυτόχρονα προσέγγισε στον αριστερό προβλήτα, ο οποίος είχε 

                                                 
34 Για την εν λόγω αποστολή διατέθηκαν η Φρεγάτα ΑΙΓΑΙΟΝ, η Πυραυλάκατος ΚΑΒΑΛΟΥΔΗΣ, το 
Ναρκαλιευτικό ΚΛΕΙΩ, η Τορπιλάκατος ΛΑΙΛΑΨ και διμοιρία ανδρών της Διοίκησης Υποβρυχίων 
Καταστροφών (ΔΥΚ). 



αποκλειστεί από τη διμοιρία της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ) με 

αποτέλεσμα ο όχλος των περίπου 4.000 ανδρών να παραμείνει μακριά και να 

επιβιβαστούν ασφαλώς οι ξένοι υπήκοοι. Μετά την επιβίβαση και της ομάδας της 

ΔΥΚ, η ΤΠΚ και η Τ/Α απομακρύνθηκαν και οι ξένοι υπήκοοι επιβιβάστηκαν στη Φ/Γ 

ΑΙΓΑΙΟΝ. Ακολούθως, όλα τα πλοία απομακρύνθηκαν και κατέπλευσαν στο λιμάνι 

της Κέρκυρας το βράδυ της ίδιας μέρας, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα (ΓΕΕΘΑ n.d.). 

Ωστόσο, η συγκεκριμένη επιχείρηση παρουσιάζει μια ιδιαιτερότητα που την 

καθιστά μερικώς ασύμβατη με το υφιστάμενο δόγμα διεξαγωγής ΕΕΑ, όπως αυτό 

αποτυπώνεται τόσο από το αντίστοιχο της Βόρειο-ατλαντικής συμμαχίας (ΝΑΤΟ), 

όσο και τα αντίστοιχα έτερων κρατών. Ενώ οι ΕΕΑ αποτελούν ουσιαστικά μια 

διπλωματική πρωτοβουλία με τον στρατό να κατέχει μια υποβοηθητική και 

δευτερεύουσα θέση στην διεξαγωγή αυτής και με την διπλωματία να κατέχει τον 

γενικό έλεγχο και ευθύνη εκτέλεσης της επιχείρησης, στην συγκεκριμένη περίπτωση 

οι όροι αντιστράφηκαν. Από ενάρξεως των αναταραχών και αντιλαμβανόμενο το 

ΥΠΕΞ την πολυπλοκότητα αλλά και την ρευστότητα της υπό εξέλιξης κατάστασης, 

ζήτησε άμεσα τη συνδρομή του ΥΠΕΘΑ, το οποίο με την σειρά του μεταβίβασε στο 

ΓΕΕΘΑ την ευθύνη της όλης σχεδίασης και εκτέλεσης της επιχείρησης. Ο 

στρατιωτικός τομέας σε αυτήν την περίπτωση ανέλαβε την γενική ευθύνη 

διεξαγωγής της επιχείρησης. Παράλληλα στην επικράτεια του ΦΕ, καθοριστικό ρόλο 

στον συντονισμό και συγχρονισμό της επιχείρησης διαδραμάτισε ο στρατιωτικός 

ακόλουθος της ελληνικής πρεσβείας στα Τίρανα και όχι κάποιος διπλωμάτης και ο 

οποίος προέβει σε όλες τις απαραίτητες και αναγκαίες συντονιστικές συσκέψεις με 

έτερους διπλωμάτες προκειμένου να καθοριστούν οι λεπτομέρειες της επιχείρησης. 

Δεν θα ήταν καθόλου παράτολμο λοιπόν εάν υποστηρίζαμε ότι η επιχείρηση 

«Κοσμάς», αποτέλεσε μια αμιγώς στρατιωτική ΕΕΑ, χωρίς την εμπλοκή κανενός 

διπλωματικού ή πολιτικού παράγοντα. 

Η χρησιμοποίηση των ΔΕΕ, ως επιμέρους τμήμα της συμμετέχουσας δύναμης 

αποτελεί κοινό παρονομαστή σε κάθε ΕΕΑ. Στην προκειμένη περίπτωση 

χρησιμοποιήθηκαν ΔΕΕ του πολεμικού ναυτικού από την ΔΥΚ. Κύρια αποστολή 

τους ήταν η δημιουργία μιας περιμέτρου ασφαλείας στον ευρύτερο χώρο της 

προβλήτας, όπου θα προσέγγιζε το πολεμικό πλοίο για να γίνει η επιβίβαση του 

προς εκκένωση προσωπικού. Δεδομένης της άναρχης κατάστασης που 
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επικρατούσε λόγω των εξεγέρσεων, η επικινδυνότητα της αποστολής ήταν ιδιαίτερα 

υψηλή, καθώς υπήρχε ο πιθανότητα άμεσης συμπλοκής με έτερα στοιχεία, που 

ενδεχομένως αντιτίθενταν στην επικείμενη εκκένωση.  Παρά το γεγονός ότι το 

στρατιωτικό τμήμα ήταν οπλισμένο, οι ΚΕ καθόριζαν την χρήση ένοπλης βίας μόνο 

σε περίπτωση αυτοάμυνας και με βάση την αρχή της αναλογικότητας και της 

αναγκαιότητας. 

Η επιχείρηση εκκένωσης αμάχων με την κωδική ονομασία «Κοσμάς», 

αδιαμφισβήτητα αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα των ικανοτήτων και 

δυνατοτήτων των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων να διεξάγουν επιχειρήσεις τέτοιας 

φύσεως. Ο άριστος συντονισμός και σχεδίαση της επιχείρησης από το ΓΕΕΘΑ 

καθώς και η υποδειγματική, από τακτικής απόψεως, εκτέλεση της αποστολής από 

το Π.Ν, υπήρξε καθοριστικής σημασίας και συνέβαλε στην προβολή της χώρας μας 

σε διεθνές επίπεδο. Παρά το εχθρικό επιχειρησιακό περιβάλλον και τους όποιους 

χρονικούς περιορισμούς που υφίσταντο, η επιχείρηση «Κοσμάς» αποτυπώνει την 

απαιτούμενο βαθμό ευελιξίας και καινοτομίας που διαθέτουν οι ΕΕΔ προκειμένου 

να ανταποκριθούν σε πάσης φύσεως προκλήσεις. 

4.2.3  Επιχείρηση «Κέδρος» - Λίβανος 2006 

Τον Ιούνιο του 2006, η έναρξη των εχθροπραξιών στο Λίβανο με το κράτος του 

Ισραήλ, σηματοδότησε την ενεργοποίηση του ελληνικού κρατικού μηχανισμού για 

την εκκίνηση της τρίτης κατά σειρά ΕΕΑ, διεκπεραιωθείσας από το ελληνικό κράτος, 

με την ονομασία «Κέδρος». Η Μέση Ανατολή ενεπλάκη σε μια αιματηρή και βίαιη 

σύγκρουση θρησκευτικών και ιδεολογικών διαφορών. Στην δύνη της πολεμικής 

σύρραξης βρέθηκαν μεταξύ των άλλων και μεγάλος αριθμός πολιτών έτερων 

κρατών, οι περισσότεροι από τους οποίους δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά 

στην περιοχή του Λιβάνου. Η ελληνική κυβέρνηση κλήθηκε ακόμα μια φορά, λόγω 

της γεωγραφικής της εγγύτητας στην περιοχή αλλά και του εθνικού της 

ενδιαφέροντος για τους έλληνες πολίτες που διέμεναν στον Λίβανο, να εκκινήσει τις 

απαιτούμενες διαδικασίες σχεδίασης και οργάνωσης μιας ΕΕΑ. 



4.2.3.1 Γενικά στοιχεία για τον Λίβανο 

 Ο Λίβανος (Αραβικά: Λουμπνάν) είναι χώρα της Ανατολικής Μεσογείου και της 

Μέσης Ανατολής. Έγινε ανεξάρτητη στις 22 Νοεμβρίου 1943 μετά από εικοσάχρονη 

γαλλική κατοχή. Ο πληθυσμός της, σύμφωνα με εκτιμήσεις του 2015, 5.054.000 

κατοίκους. Πρωτεύουσα της χώρας είναι η Βηρυτός. Είναι μια ορεινή και ταυτόχρονα 

παραθαλάσσια χώρα μήκους, από βόρεια προς νότια, 135 μιλίων και πλάτους, από 

20 έως 35 μιλίων. Συνορεύει βόρεια και ανατολικά με τη Συρία, νότια με το Ισραήλ 

και δυτικά βρέχεται από τη Μεσόγειο. Έχει έκταση 10.400 τετραγωνικά χιλιόμετρα 

που είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος ορεινή, εκτός από δύο πεδιάδες: μία παραλιακή 

στη Μεσόγειο, και την κοιλάδα Μπεκάα, ανάμεσα στα όρη Λίβανος και Αντιλίβανος. 

4.2.3.2 O 2ος Ισραηλινο – Λιβανέζικος Πόλεμος 

Ο πρώτος Αραβο – ισραηλινός πόλεμος χρονολογείται το 1948, όταν το Ισραήλ 

ανακήρυξε την ίδρυση του κράτους του. Ο Λίβανος συμμετείχε μαζί με άλλα αραβικά 

κράτη σ’ αυτόν τον πόλεμο, ο οποίος έληξε με την υπογραφή συμφωνίας εκεχειρίας 

των εχθροπραξιών με τον Ισραήλ το 1949. 

Το 1982, το Ισραήλ εισέβαλε στον Λίβανο, με τις δυνάμεις του να φτάνουν μέχρι 

τον πρωτεύουσα Βηρυτό, με το πρόσχημα της καταδίωξης και καταστροφής των 

μαχητών της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης35. Ωστόσο αυτή η 

εισβολή κατέληξε να μετατραπεί σε μία μακροχρόνια κατοχή, του νοτίου κυρίως 

τμήματος του Λιβάνου, που αποτελούνταν ως επί των πλείστον από Σιίτες 

μουσουλμάνους. Από την άλλη πλευρά, ο κύριος στόχος της Χεζμπολάχ ήταν η 

προστασία του πληθυσμού του νοτίου Λιβάνου και η απελευθέρωση των εδαφών 

από την κατοχή του Ισραήλ. Την περίοδο εκείνη, μεγάλος αριθμός Λιβανέζων 

πολιτών αναγκάστηκε να εκτοπιστεί λόγω των βιαιοτήτων και κακουχιών που 

επέφερε η κατοχή των εδαφών τους από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ. 

Παράλληλα η Χεζμπολάχ προσπαθούσε να θέσει τις στέρεες βάσεις που 

απαιτούνταν προκειμένου να ανταποκριθεί στις στοιχειώδεις κοινωνικές, πολιτικές 

και οικονομικές ανάγκες των Σιιτών του Ν. Λιβάνου, σε μια περίοδο όπου η κεντρική 

                                                 
35 PLO (Palestine Liberation Organization) 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/22_%CE%9D%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1943
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
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κυβέρνηση της χώρας ήταν απούσα και αποδομημένη λόγω του εμφυλίου πολέμου 

(Nakhleh 2007). 

Η αντίσταση της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ έγινε πιο αποτελεσματική μετά 

το τέλος του εμφυλίου πολέμου, το 1990, κερδίζοντας την πολιτική στήριξη της 

κυβέρνησης του Λιβάνου αλλά και του λαού. Το Ισραήλ αντέδρασε στις επιχειρήσεις 

της Χεζμπολάχ βομβαρδίζοντας προπύργια ή περιοχές στις οποίες είχε έντονη 

παρουσία. Το Ισραήλ πραγματοποίησε επίσης μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές 

επιχειρήσεις, τον Ιούλιο του 1993 και τον Απρίλιο του 1996, με σκοπό να πιέσουν 

την κυβέρνηση του Λιβάνου να άρει την υποστήριξη της προς την Χεζμπολάχ. Το 

Ισραήλ προσπάθησε να περιορίσει τις πολιτικές και στρατιωτικές ικανότητες της 

Χεζμπολάχ, αλλά απέτυχε. Αντίθετα η τελευταία σημείωσε τεράστιες επιτυχίες κατά 

την εκτέλεση των δικών της επιχειρήσεων εναντίον της ενόπλων δυνάμεων του 

Ισραήλ, το οποίο είχε να αντιμετωπίσει μεταξύ των άλλων και το πολύ υψηλό κόστος 

συντήρησης αυτού στο Λίβανο. Συνέπεια των παραπάνω ήταν, το Ισραήλ να  

αποσυρθεί μονομερώς και άνευ όρων από τον νότιο Λίβανο το Μάιο του 2000 

(Nakhleh 2007).  

Ωστόσο τον Ιούλιο του 2006, όλα άλλαξαν. Η Χεζμπολάχ ακολουθώντας την 

γνώριμη τακτική της απαγωγής Ισραηλινών στρατιωτών, στις 12 Ιουλίου του 2006, 

επιτέθηκε σε μία Ισραηλινή φάλαγγα σκοτώνοντας τρεις στρατιώτες και 

αιχμαλωτίζοντας άλλους δύο. Ο ισραηλινός Πρωθυπουργός χαρακτήρισε αυτήν την 

ενέργεια σαν «πράξη πολέμου». Με αφορμή αυτό το περιστατικό ακολούθησε ένας 

πολυήμερος πόλεμος, γνωστός και ως «Πόλεμος του Ιουλίου» (Harb Tammuz), 

διάρκειας 33 ημερών, που άφησε 1.191 νεκρούς και αρκετούς χιλιάδες τραυματίες 

στο Λίβανο, ενώ από την μεριά του Ισραήλ, οι απώλειες μετρούνταν σε 119 νεκρούς 

στρατιώτες. Η πολεμική σύγκρουση είχε καταστροφικές συνέπειες για τον Λίβανο, 

καθώς υπέστη ανηλεή βομβαρδισμό από την αεροπορία του Ισραήλ, ενώ 

παράλληλα επιβλήθηκε εναέριος και θαλάσσιος αποκλεισμός προκειμένου να 

περιοριστούν οι στρατιωτικές δυνατότητες και ικανότητες της Χεζμπολάχ (Tur 2007). 



Η σύγκρουση έληξε στις 14 Αυγούστου 2006, με την υιοθέτηση του ψηφίσματος του 

ΟΗΕ 170136.  

4.2.3.3 Η Επιχείρηση «Κέδρος» - Χαρακτηριστικά - Ιδιαιτερότητες - 

Προκλήσεις 

 Στις 13 Ιουλίου 2006 το Ισραήλ προχώρησε σε ναυτικό αποκλεισμό του 

Λιβάνου και ισραηλινά αεροπλάνα βομβάρδισαν αρχικά το αεροδρόμιο της Βηρυτού 

και ακολούθησε σειρά αεροπορικών επιδρομών. Η έκρυθμη κατάσταση οδήγησε 

πολλούς Έλληνες πολίτες να υποβάλλουν στις εκεί ελληνικές διπλωματικές αρχές, 

αίτημα ασφαλούς απομάκρυνσής τους από τη θερμή περιοχή. Την 14η Ιουλίου, μετά 

από αίτημα του ΥΠΕΞ, άρχισαν προετοιμασίες για την εφαρμογή υφισταμένου 

σχεδίου ασφαλούς εκκένωσης Ελλήνων πολιτών από περιοχές ταραχών. Στα 

πλαίσια του σχεδίου αυτού, διετάχθη η εκτέλεση επιχειρήσεως με την κωδική 

ονομασία ”ΚΕΔΡΟΣ”, η οποία διήρκεσε από τις 16 Ιουλίου έως τις 14 Σεπτεμβρίου 

του 2006 (Strategy Reports 2013). Η επιχείρηση «Κέδρος» διήρκησε συνολικά 61 

ημέρες και αποτελεί την μεγαλύτερη σε χρονική διάρκεια ΕΕΑ που εκτελέστηκε ποτέ 

από το ελληνικό κράτος. 

 Η επιχείρηση «Κέδρος» αποτελεί μια ιδιάζουσα ΕΕΑ καθώς παρουσιάζει 

έναν αριθμό από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που δεν τα συναντάμε σε αντίστοιχες 

αυτού του είδους. Το πρώτο είναι το μεγάλο χρονικό διάστημα που διήρκησε η όλη 

επιχείρηση. Το δεύτερο είναι ο τεράστιος αριθμός του προσωπικού και μέσων που 

έλαβαν μέρος στην επιχείρηση αυτή, ο σημαντικά υψηλός αριθμός των αμάχων που 

εκκενώθηκαν και τέταρτον η πολυεθνική φύση και χαρακτήρας αυτής. 

 Παρά το γεγονός ότι το επιχειρησιακό περιβάλλον που διεξαγόταν η 

επιχείρηση θα μπορούσαμε να το κατατάξουμε στο εχθρικό, οι κύριοι κόμβοι 

συγκοινωνιών, όπως ήταν το λιμάνι και το αεροδρόμιο της Βηρυτού και τα οποία 

αποτέλεσαν και τα βασικότερα ΣΕΠ κατά την επιχείρηση, παρείχαν τις ελάχιστες 

απαιτούμενες συνθήκες ασφαλείας, που εξασφάλιζαν την συνεχή ροή εκκένωσης 

των αμάχων. 

                                                 
36 http://www.un.org/press/en/2006/sc8808.doc.htm  

http://www.un.org/press/en/2006/sc8808.doc.htm
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 Ένας άλλος λόγος που δικαιολογεί την αυξημένη χρονική διάρκεια της 

επιχείρησης είναι μεγάλος αριθμός αμάχων πολιτών που έπρεπε να εκκενωθεί. Η 

πολυπλοκότητα αυτού του παράγοντα πολλαπλασιάζεται καθώς η διαφορετική 

εθνικότητα αυτών, επέβαλλε τον συντονισμό μεγάλου αριθμού διπλωματικών 

αποστολών με την αντίστοιχη ελληνική για τον ακριβή καθορισμό του αριθμού, του 

χρόνου αλλά και του τρόπου εκκένωσης αυτών. Βάση των συλλεχθέντων στοιχείων, 

εκκενώθηκαν πάνω από 2.500 άτομα προερχόμενα από 53 διαφορετικές χώρες. Το 

χαρακτηριστικό αυτό με την σειρά του, επιδίδει ακόμα έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα 

στην επιχείρηση, αυτόν της πολυεθνικότητας και της διακρατικής φύσης αυτής. 

Όπως έχει αναφερθεί, οι διακρατικές συνεργασίες στις περιπτώσεις εκκένωσης 

αμάχων είναι κάτι πολύ συνηθισμένο, καθώς λόγω της γεωγραφικής τους θέσης, 

ορισμένα δεν δύνανται να υλοποιήσουν αντίστοιχες επιχειρήσεις με ιδία μέσα. 

 Στα πλαίσια του παραπάνω περιορισμού, η Ελλάδα λόγω της στρατηγικής 

της θέσης στην ευρύτερη περιοχή της λεκάνης της Νοτιο-ανατολικής Μεσογείου, 

λειτούργησε καθοριστικά, διευκολύνοντας μεγάλο αριθμό έτερων κρατών, 

εκκενώνοντας εκ μέρους τους, αριθμό πολιτών τους που βρίσκονταν στην περιοχή 

του Λιβάνου. Κομβικό ρόλο επίσης διαδραμάτισε και η Κύπρος, λόγω της εγγύτητας 

της με την περιοχή των επιχειρήσεων. Αυτό επιτεύχθηκε με την χρησιμοποίηση της 

νήσου αρχικά σαν ΠΒΕ. Ο τακτικός διοικητής της όλης επιχείρησης, ο Διοικητής της 

1ης Μοίρας Φρεγατών, είχε μεταβεί στην Λάρνακα προκειμένου, ευρισκόμενος 

πλησίον της περιοχής των επιχειρήσεων, να έχει καλύτερη «εικόνα» της τακτικής 

καταστάσεως, προβαίνοντας στον αποτελεσματικότερο συντονισμό της 

επιχείρησης. Επιπλέον το λιμάνι και το αεροδρόμιο της Λάρνακας, λόγω της 

εγγύτητας του με τις ακτές του Λιβάνου, χρησιμοποιήθηκε ως το κύριο σημείο 

αποβιβάσεως των εκκενωθέντων αμάχων, μειώνοντας σημαντικά τους χρόνους 

μεταβάσεως και επιστροφής των διαφόρων μέσων που λάμβαναν μέρος στην 

επιχείρηση. 

 Το Π.Ν διέθεσε 4 φρεγάτες με τα οργανικά τους ελικόπτερα, 4 αρματαγωγά 

και 6 Ομάδες Ανορθοδόξου Πολέμου της ΔΥΚ, με συνολική συμμετοχή 1450 

στελεχών του Π.Ν. 



 Την 18η Ιουλίου, η Φ/Γ «ΨΑΡΑ» μεταφέρει συνολικά 263 άτομα, εκ των 

οποίων 150 Έλληνες. Την 19η Ιουλίου, τα ξένα κράτη αρχίζουν την εκκένωση των 

αμάχων υπηκόων τους από το Λίβανο, το Α/Γ «ΙΚΑΡΙΑ» εκκενώνει συνολικά 602 

άτομα, εκ των οποίων 38 Έλληνες από το Λιμάνι της Βηρυτού, ενώ άλλα ελληνικά 

εμπορικά πλοία συμμετέχουν στην εκκένωση, μισθωμένα από άλλες χώρες 

(Σκούρας 2010). Την 20η Ιουλίου η Φ/Γ «ΨΑΡΑ» μεταφέρει συνολικά 263 άτομα, εκ 

των οποίων 150 Έλληνες και η Φ/Γ «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» 236 άτομα, εκ των οποίων 

10 Έλληνες. Σε όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το Α/Γ «ΡΟΔΟΣ» βρισκόταν σε 

ετοιμότητα στο λιμάνι της Λάρνακας για συνέχιση της μεταφοράς αναλόγως 

συνθηκών και απαιτήσεων και την 22 Ιουλίου εκκένωσε επιπλέον 148 αμάχους εκ 

των οποίων 11 Έλληνες. Το ίδιο καράβι την 3η Αυγούστου μετέφερε άλλους 273 

αμάχους, εκ των οποίων 26 Έλληνες. Την 7η Αυγούστου το Α/Γ «ΧΙΟΣ» 

απομάκρυνε από το Λίβανο 46 αμάχους, εκ των οποίων 8 Έλληνες, επιπρόσθετα 

188 αμάχους, εκ των οποίων 37 Έλληνες την 10η Αυγούστου, και τέλος 95 αμάχους, 

εκ των οποίων 17 Έλληνες την 14 Αυγούστου (ΓΕΕΘΑ n.d.). 

 Συνολικά, κατά την επιχείρηση μεταφέρθηκαν από τη Βηρυτό στη Λάρνακα 

2.647 Έλληνες και ξένοι υπήκοοι, με 10 δρομολόγια πλοίων37. Ταυτόχρονα, 

προωθήθηκε από τη Λάρνακα ανθρωπιστική βοήθεια 240 τόνων καθώς επίσης 

οχήματα του ΟΗΕ και ανθρωπιστική βοήθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η 

Πολεμική Αεροπορία πραγματοποίησε 9 εξόδους μεταγωγικών αεροσκαφών C-

130Η της 356 Μοίρας Τακτικών Μεταφορών από την Ελευσίνα στη Λάρνακα, 

μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια (Strategy Reports 2013). 

                                                 
37 Αναλυτικά, εθνικότητες και αριθμός ατόμων: Αγγλία (5), Αιθιοπία (4), Αργεντινή (21), Αυστραλία 

(255), Αυστρία (33), Βέλγιο (115), Βενεζουέλα (26), Βολιβία (2), Βουλγαρία (18), Βραζιλία (3), Γαλλία 

(42), Γερμανία (76), Δανία (25), Ελβετία (68), Ελλάδα (352), Ζηλανδία (2), ΗΠΑ (45), Ινδία (1), 

Ιορδανία (1), Ιρλανδία (2), Ιταλία (23), Καζακστάν (5), Καναδάς (30), Κίνα (14), Κολομβία (12), Κούβα 

(1), Κύπρος (265), Λευκορωσία (40), Λίβανος (491), Λιθουανία (1), Μάλτα (2), Μεξικό (32), Μολδαβία 

(36), Ολλανδία (23), Ουγγαρία (10), Ουζμπεκιστάν (5), Ουκρανία (22), Παλαιστίνη (13), Παναμάς 

(20), Πολωνία (2), Ρουμανία (35), Ρωσία (120), Σενεγάλη (1), Σιέρρα Λεόνε (1), Σλοβακία (6), 

Σομαλία (1), Σουηδία (123), Σρι Λάνκα (3), Συρία (3), Ταϋλάνδη (1), Τρινιντάντ Ταμπάκο (1), Τσεχία 

(3), Φιλιππίνες (13). 
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 Ένα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της υπόψη επιχείρησης είναι η 

ποικιλομορφία των μέσων που χρησιμοποιήθηκαν. Από στρατιωτικής απόψεως 

ήταν μια διακλαδική επιχείρηση εφόσον χρησιμοποιήθηκαν μέσα και προσωπικό 

και των τριών κλάδων των ΕΕΔ. Πέραν των χρησιμοποιηθέντων αεροσκαφών και 

πλοίων του Π.Ν, που έλαβαν μέρος στην επιχείρηση, προσωπικό και μέσα του 

Στρατού Ξηράς, ενεργοποιήθηκαν και στην αεροπορική βάση της Ελευσίνας, στην 

συσκευασία και φόρτωση ανθρωπιστικής βοήθειας σε μεταγωγικά αεροσκάφη. Η 

δράση όλων αυτών των διαφορετικών μέσων κατέστησε την επιχείρηση ιδιαίτερα 

περίπλοκη στον συντονισμό της, κάτι που ωστόσο επιτεύχθηκε με απόλυτη επιτυχία 

παρά τις προκλήσεις και την ύπαρξη υψηλού ρίσκου κατά την διεξαγωγή αυτής. Στα 

πλαίσια της προαναφερόμενης διακλαδικής φύσης της υπόψη επιχείρησης, 

εμφανές είναι εξίσου και το αποτύπωμα της χρησιμοποίησης ΔΕΕ. Στην προκειμένη 

περίπτωση, προτιμήθηκε η ενεργοποίηση ομάδων από την ΔΥΚ. Η χρήση ΔΕΕ ήταν 

η πλέον ενδεδειγμένη, κυρίως λόγω της «θαλάσσιας» φύσεως της επιχείρησης και 

της επιλογής θαλασσίων διαδρόμων και πλοίων του Π.Ν για την εκκένωση των 

πολιτών. Όπως και σε όλες τις μέχρι σήμερα διεξαχθείσες ΕΕΑ, η συμμετοχή σε 

αυτές ΔΕΕ, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα διασφάλισης της επιτυχίας αυτών. 

4.2.4 Επιχείρηση Επαναπατρισμού Ελλήνων Πολιτών από τη Λιβύη (2011)  

 Το ξέσπασμα της επονομαζόμενης «Αραβικής Άνοιξης»38 το 2010 στην 

Βόρειο Αφρική, πυροδότησε μια σειρά από αλληλένδετες κοινωνικο – πολιτικές 

βίαιες καταστάσεις με ανυπολόγιστες συνέπειες, τόσο στην ευρύτερη περιοχή της 

νοτίου και νοτιοανατολικής Μεσογείου, όσο και σε παγκόσμια κλίμακα. Οι 

αποσταθεροποιητικές τάσεις που παρατηρήθηκαν, συνέπεια των εξεγέρσεων στα 

εμπλεκόμενα κράτη, πέραν των επιπτώσεων στον ντόπιο πληθυσμό, επηρέασε και 

μεγάλο αριθμό αλλοδαπών που εργάζονταν και δραστηριοποιούνταν κυρίως 

επαγγελματικά σε αυτά.  

                                                 
38 Ως “Αραβική Άνοιξη” εκλαμβάνονται τα γεγονότα που οδήγησαν στις εξεγέρσεις και στις 

κυβερνητικές διαφοροποιήσεις στην Τυνησία, στη Λιβύη και στην Αίγυπτο. Τα εν λόγω γεγονότα δεν 

είναι όμοια, δεν ακολούθησαν τις ίδιες διαδικασίες, δεν είχαν την ίδια εξέλιξη, ούτε και την ίδια 

ακριβώς κατάληξη. Υπάρχουν, όμως, και κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ τους (Η. Ι. Κουσκουβέλης 

2012). 



 Ιδιαίτερα στην Λιβύη, η μετακύληση της «Αραβικής Άνοιξης» το 2010 και η εν 

συνεχεία έναρξη ενός εμφυλίου πολέμου με σκοπό την ανατροπή του, μέχρι τότε 

ηγέτη της χώρας, Συνταγματάρχη Μουαμάρ αλ-Καντάφι, ανάγκασε, το 2011, 

πολλούς αλλοδαπούς, διαφόρων εθνικοτήτων να αιτηθούν την άμεση 

απομάκρυνσή τους από την περιοχή. Στα πλαίσια της παραπάνω απαίτησης, στις 

24 Φεβρουαρίου του 2011, η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε την λήψη μέτρων και 

δράσεων για τον επαναπατρισμό ελλήνων αλλά και ξένων πολιτών από τη Λιβύη.    

4.2.4.1  Επιχείρηση Επαναπατρισμού Ελλήνων Πολιτών από τη Λιβύη 

(2011) - Χαρακτηριστικά - Ιδιαιτερότητες - Προκλήσεις 

 Η ΕΕΑ που έλαβε χώρα στη Λιβύη το Φεβρουάριο του 2011, ήρθε σαν 

αποτέλεσμα του βίαιου και ρευστού κοινωνικο-πολιτικού σκηνικού, όπως 

διαμορφώθηκε συνεπεία των πολεμικών συγκρούσεων στο ευρύτερο πλαίσιο της 

υπό εξέλιξης «Αραβικής Άνοιξης». Η Ελλάδα λόγω της γεωγραφικής της εγγύτητας, 

είχε να αντιμετωπίσει έναν αριθμό προκλήσεων. Πρωτίστως, λόγω των 

μακροχρόνιων οικονομικών και όχι μόνο σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες, ένας 

μεγάλος αριθμός εταιρειών, ελληνικών συμφερόντων, δραστηριοποιούνταν 

επαγγελματικά στη Λιβύη, απασχολώντας αρκετούς έλληνες πολίτες. Επιπλέον η 

εγγύτητα με τη Λιβύη, καθιστούσε την Ελλάδα άμεσα επηρεαζόμενη από τις 

συνέπειες των εκεί συντελούμενων κοινωνικο-πολιτικών εξελίξεων. 

 Η ενεργοποίηση της Μονάδας Διαχείρισης Κρίσεων (ΜΔΧ), υπό του Γενικού 

Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών, εμφανίζεται για πρώτη φορά, προκειμένου 

να συντονίσει και να κατευθύνει μια επερχόμενη επιχείρηση εκκένωσης αμάχων. Η 

ΜΔΧ, είχε με τη σειρά της να αντιμετωπίσει μία πληθώρα προκλήσεων και 

δυσκολιών, από την στιγμή που λήφθηκε η απόφαση για την εκκένωση των 

Ελλήνων πολιτών από τη Λιβύη. Αρχικά έπρεπε αφενός να καταγράψει και να 

εντοπίσει και αφετέρου να ενημερώσει τους προς εκκένωση πολίτες για την έναρξη 

της διαδικασίας απομάκρυνση τους. Δεύτερον, είχε να αντιμετωπίσει την 

ρευστότητα και πολιτική αστάθεια της Λιβύης, δεδομένου ότι το Εθνικό Μεταβατικό 

Συμβούλιο, όντας η επίσημη και αναγνωρισμένη από το ελληνικό κράτος, 

κυβέρνηση της Λιβύης, δεν διέθετε το πλήρη έλεγχο της χώρας, ούτε μπορούσε να 

εγγυηθεί την ασφάλεια του εμπλεκόμενου στην αποστολή προσωπικού. Η όλη 
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επιχείρηση θα διεξαγόταν σε εχθρικό (hostile) περιβάλλον, καθόσον οι κρατικές 

δομές είχαν καταλυθεί και κυριαρχούσε η άναρχη δράση ένοπλων ομάδων και 

οργανώσεων. 

 Αναλύοντας την επιχείρηση, κατά τις διάφορες φάσεις της, διαπιστώνουμε 

ότι κατά την Προπαρασκευαστική φάση η κύρια αποστολή της ΜΔΧ ήταν η συλλογή 

πληροφοριών, σχετικά με το προς εκκένωση προσωπικό. Εδώ ωστόσο, 

αποτυπώνεται και η αδυναμία του ΥΠΕΞ παρακολούθησης, από τον καιρό της μη 

κρίσης, των Ελλήνων που απασχολούνται ή διαμένουν στην αλλοδαπή, και η 

έλλειψη κατάλληλου μηχανισμού και εργαλείων εντοπισμού αυτών όταν παραστεί 

ανάγκη. Παρά τη υφιστάμενη δυσκαμψία του Υπουργείου και με την συνδρομή τόσο 

της ελληνικής πρεσβείας στη Λιβύη, αλλά και των εταιρειών που λειτουργούσαν στη 

χώρα, καταρτίστηκαν κατάλογοι που περιείχαν περίπου 270 έλληνες μαζί με λοιπά 

στοιχεία επικοινωνίας αυτών. Η επόμενη πρόκληση της ΜΔΧ ήταν ο εντοπισμός και 

η ενημέρωση αυτών για την επερχόμενη αποστολή, και των σχεδιαζόμενων 

σημείων εκκένωσης (ΣΕΚ), για την έγκυρη άφιξη τους σε αυτά. Το σύνολο των 

προαναφερόμενων πολιτών βρισκόταν διάσπαρτο σε όλη την επικράτεια της Λιβύης 

και συχνά σε δυσπρόσιτες περιοχές με περιορισμένες δυνατότητες επικοινωνίας. 

Παράλληλα κατά την φάση αυτή οι διπλωματικές αρχές της Ελλάδας, όπως και το 

ΥΠΕΞ, βρισκόταν σε διαρκή επαφή με τα αντίστοιχα ξένων χωρών προκειμένου να 

οργανωθεί η από κοινού εκκένωση των αλλοδαπών πολιτών στα πλαίσια της 

ελληνικής επιχείρησης. Ιδιαίτερα πολυπληθής ήταν η παρουσία Κινέζων πολιτών 

στη Λιβύη και συγκεκριμένα στην περιοχή της Βεγγάζης. Επιπλέον καθορίστηκαν 

με βάση τα συγκεντρωθέντα στοιχεία και οι διάδρομοι εκκένωσης που θα 

χρησιμοποιηθούν για την ασφαλή απομάκρυνση των πολιτών. Λαμβάνοντας 

υπόψη την ρευστότητα της κατάστασης, τα αυξημένα επίπεδα απειλής και την 

ανάγκη για ταχεία εκκένωση, περιορίζοντας την έκθεση στον κίνδυνο, επιλέχθηκε η 

χρησιμοποίηση αρχικά εναέριων μέσων, για την προσέγγιση απομακρυσμένων 

στην ενδοχώρα περιοχών και θαλάσσιων μέσων για την εκκένωση από τον Λιμένα 

της Βεγγάζης. Η επιλογή των παραπάνω διαδρόμων και μέσων εξασφάλιζαν κυρίως 

της ταχύτητα στην εκκένωση και επιπλέον η χρήση εμπορικών πλοίων για την 

απομάκρυνση πολιτών από το λιμένα της φλεγόμενης Βεγγάζης την απαιτούμενη 

μεταφορική ικανότητα προκειμένου να ικανοποιηθούν οι αυξημένες ανάγκες, λόγω 

της ύπαρξης αρκετών χιλιάδων Κινέζων πολιτών που ανέμεναν την μεταφορά τους. 



Για τις εναέριες μεταφορές, επιλέχθηκαν στρατιωτικά μεταφορικά αεροσκάφη C-

130Η, καθόσον παρείχαν την απαιτούμενη μεταφορική ικανότητα και ευελιξία 

προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της επιχείρησης. 

 Εν συνεχεία η προκαταρκτική φάση περιλάμβανε μια σειρά από εξίσου 

πολύπλοκους και ιδιαίτερα ευαίσθητους χειρισμούς. Αρχικά καθορίστηκαν τα ΣΕΚ 

εντός της ενδοχώρας, για την εκκένωση των πολιτών που βρίσκονταν διάσπαρτοι 

στη χώρα. Μετά την ενημέρωση τους από τις ελληνικές αρχές, η ευθύνη για την 

μετάβαση τους στα ΣΕΚ, σε προκαθορισμένη ώρα, ανατέθηκε στους ιδίους, καθώς 

δεν υπήρχε η δυνατότητα ανάπτυξης στρατιωτικών δυνάμεων και οργάνωσης 

σημείων υποδοχής και κέντρων συντονισμού. Η επιλογή περιλάμβανε τα πέντε 

κύρια αεροδρόμια της Λιβύης, Τρίπολης, Σύρτης, Σέμπχας, Βεγγάζης και Τζάλου, 

καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο το σύνολο της επικράτειας της χώρας. 

 Επιπλέον ζητήθηκε από την νόμιμη, όπως αναγνωριζόταν εκείνη τη στιγμή, 

κυβέρνηση της Λιβύης άδεια υπερπτήσης και προσγείωσης των τριών C-130 στα 

προαναφερόμενα αεροδρόμια, όπου μετά από επίμονες διπλωματικές ενέργειες, 

δόθηκε. 

 Η φάση της εκκένωσης ξεκίνησε τις πρώτες ώρες τις 24ης Φεβρουαρίου, με 

τα εμπορικά πλοία «Hellenic Spirit» και «Olympic Champion» της εταιρείας ΑΝΕΚ. 

Συγκεκριμένα τα ξημερώματα, αναχώρησαν από το λιμάνι της Βεγγάζης τα 

επιβατικά πλοία «Hellenic Spirit», το οποίο μετέφερε 18 Έλληνες, 1.973 Κινέζους 

και 53 Ευρωπαίους και το «Olympic Champion», που μετέφερε 2.398 Κινέζους, 36 

πολίτες της Σρι Λάνκα και 29 Ταϊλανδούς (enet.gr 2011). Μετά από επίμονες 

διπλωματικές ενέργειες, δόθηκε από τις Λιβυκές αρχές η άδεια υπερπτήσης και 

προσγείωσης για τρία C-130. Δύο αεροσκάφη υπό τον Υφυπουργό κ. Δόλλη με 

διπλωματικούς υπαλλήλους, μεταξύ των οποίων και αραβομαθείς, αναχώρησαν 

στις 24 Φεβρουαρίου και ώρα 09:00 από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας, 

με προορισμό την Τρίπολη (ΥΠΕΞ 2011). Τα δύο αεροσκάφη προσγειώθηκαν στο 

ίδιο αεροδρόμιο, λίγο μετά τα μεσάνυχτα τις 25ης Φεβρουαρίου (enet.gr 2011), 

έχοντας εκκενώσει 171 άτομα, Έλληνες, Κυπρίους καθώς και ορισμένους υπηκόους 

άλλων χωρών. 
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 Ένα τρίτο αεροσκάφος, το οποίο είχε απογειωθεί τις πρωινές ώρες της 24ης 

Φεβρουαρίου από το αεροδιάδρομο (Α/Δ) της Ελευσίνας, υπό τον Σύμβουλο 

Πρεσβείας κ. Βασιλοκωνσταντάκη μετέβη στο αεροδρόμιο της Σέμπχα 662 χλμ. 

νοτίως της Τριπόλεως, όπου παρέλαβε 36 άτομα, Έλληνες, Κυπρίους και 

ορισμένους υπηκόους άλλων χωρών. Οι εκκενωθέντες προέρχονταν από τέσσερα 

διαφορετικά σημεία που βρίσκονται σε ακτίνα έως και 200 χλμ. γύρω από την 

Σέμπχα. Σημειώνεται ότι το ελληνικό C-130 ήταν μόλις το δεύτερο αεροσκάφος που 

πραγματοποίησε εκκένωση από το συγκεκριμένο αεροδρόμιο, το οποίο δεν διέθετε 

ηλεκτρονικά βοηθήματα (ΥΠΕΞ 2011). 

 Στην συνέχεια το ίδιο C-130 προσγειώθηκε στην Σύρτη από όπου εκκένωσε 

23 έλληνες και κύπριους υπηκόους που βρίσκονταν στην περιοχή. Σε αυτούς 

περιλαμβάνονταν και οι έλληνες υπήκοοι που εργάζονταν στον μεταξύ Σύρτης και 

Βεγγάζης, λιμένα Εσ-Σιντέρ, καθώς οι Λιβυκές αρχές δεν επέτρεψαν την επιβίβασή 

τους σε ελληνικό εμπορικό πλοίο, το οποίο είχε ελλιμενισθεί νωρίτερα στην περιοχή 

και προσφέρθηκε να συνδράμει. Το τρίτο C-130, προσγειώθηκε τελικά στον ίδιο Α/Δ 

απογείωσης τις πρώτες πρωινές ώρες της 25ης Φεβρουαρίου, εκκενώνοντας 

συνολικά 59 Έλληνες και αλλοδαπούς πολίτες (ΥΠΕΞ 2011). 

 Επιπλέον στις 26 Φεβρουαρίου 2011, κατόπιν συνεργασίας του ελληνικού 

ΥΠΕΞ με το αντίστοιχο γερμανικό και την γερμανική πολεμική αεροπορία, η οποία 

για τον σκοπό τούτο είχε μετασταθμεύσει 2 μεταγωγικά C-160 στην αεροπορική 

βάση της Πολεμικής Αεροπορίας στην Σούδα, ολοκλήρωσε, μέσω του αεροδρομίου 

της Ναφούρα, την εκκένωση 8 Ελλήνων υπηκόων οι οποίοι βρίσκονταν στην 

Τζάλου, 400 χλμ. νοτίως της Βεγγάζης (ΥΠΕΞ 2011). 

 Το κύριο χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης φάσης ήταν η ταχύτητα και η 

ακρίβεια εκτέλεσης αυτής. Καθοριστικό επίσης ρόλο διαδραμάτισε και ο 

διπλωματικός άξονας της ελληνικής κυβέρνησης, ο οποίος συμμετείχε ενεργά σε 

κάθε στάδιο αυτής της φάσης. Η φάση της αναδίπλωσης και της επιστροφής, λόγω 

της ταχύτητας με την οποία εξελίχθηκε η προηγούμενη φάση δεν δύναται να 

διαχωρισθεί από αυτή. Η μετάβαση των πολιτών σε ΑΚ, που στην προκειμένη 

περίπτωση, χωροταξικά, ήταν προσδιορισμένα στην Κρήτη και στην Αθήνα, 



αναλόγως του μέσου εκκένωσης, πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την 

απομάκρυνση τους, χωρίς την διαμεσολάβηση ενδιάμεσου σταθμού μετακομιδής. 

 Ωστόσο, καθοριστική συνισταμένη της επιτυχούς ολοκλήρωσης της 

αποστολής, αποτελεί αναμφίβολα και η συμμετοχή του στρατιωτικού παράγοντα. Η 

χρησιμοποίηση των τριών μεταγωγικών αεροσκαφών C-130 της ελληνικής 

Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), σε συνθήκες αβεβαιότητας και αυξημένων επιπέδων 

απειλής, λειτούργησε καταλυτικά παρέχοντας εκείνο το αναγκαίο και επιτακτικό 

στρατηγικό πλεονέκτημα της μεμακρυσμένης εμβέλειας πτήσεως, που ήταν 

απαραίτητη για την απομάκρυνση των πολιτών που βρίσκονταν στην ενδοχώρα του 

ΦΕ. 

 Η συγκεκριμένη επιχείρηση αποτελεί αναμφίβολα ένα εξαιρετικό 

παράδειγμα, υποδειγματικής συνεργατικής δράσης και συντονισμού, ανάμεσα στον 

διπλωματικό και στρατιωτικό τομέα μιας ΕΕΑ. Η ΜΔΚ λειτουργώντας ως το κέντρο 

ελέγχου και συντονισμού της επιχείρησης και με την χρήση τόσο των στρατιωτικών 

μέσων και δυνατοτήτων αλλά και με την αξιοποίηση της διπλωματικής αποστολής 

στη Λιβύη, κατάφερε υπό πίεση χρόνου και έχοντας να αντιμετωπίσει μια ιδιαίτερα 

ρευστή κατάσταση στο ΦΕ, να εκκενώσει ένα σημαντικό αριθμό ελλήνων αλλά και 

ξένων πολιτών, σε σύντομο χρόνο. 

 Σημειώνεται τέλος ότι ο ρόλος της χώρας μας στην τεράστια ανθρωπιστική 

επιχείρηση επαναπατρισμού ξένων πολιτών που βρίσκονταν στη Λιβύη ήταν 

καθοριστικός, καθώς λειτούργησε ως ενδιάμεσος σταθμός εκκένωσης για χιλιάδες 

Κινέζους πολίτες, καθώς και για εκατοντάδες πολίτες τρίτων χωρών. Συνολικά η 

ελληνική επιχείρηση εκκένωσης αμάχων, απομάκρυνε από τη Λιβύη 247 έλληνες, 

κύπριους και αλλοδαπούς καθώς επίσης και περίπου 4.371 κινέζους πολίτες. 

4.2.5 Επιχείρηση «Αγήνωρ» - Λιβύη 2014 

 Η επιχείρηση εκκένωσης αμάχων με την κωδική ονομασία «Αγήνωρ», 

αποτελεί την πιο πρόσφατη που έχει αναληφθεί από την ελληνική κυβέρνηση, ως 

αποτέλεσμα της ιδιαίτερα εκρηκτικής κατάστασης που επικρατούσε στη Λιβύη. Οι 

έντονες και αιματηρές συγκρούσεις μεταξύ των διαφόρων παραστρατιωτικών 
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ομάδων που δρούσαν στο σύνολο της επικράτειας της χώρας, με σκοπό τον έλεγχο 

κομβικών και πλουτοπαραγωγικών περιοχών αυτής, σε συνδυασμό με την 

αδυναμία της νόμιμης κυβέρνησης  να επιβάλλει τον έλεγχο και την τάξη στη χώρα, 

οδήγησε πολλές χώρες, μεταξύ αυτών και την Ελλάδα να εκκενώσουν και το 

τελευταίο εναπομείναν διπλωματικό προσωπικό καθώς και πολίτες. Στα πλαίσια της 

παραπάνω κατεύθυνσης, αποφασίστηκε και η εκτέλεση της επιχείρησης «Αγήνωρ». 

4.2.5.1 Επιχείρηση «Αγήνωρ» (2014) - Χαρακτηριστικά - Ιδιαιτερότητες - 

Προκλήσεις 

Η επιχείρηση «Αγήνωρ», αποτελεί την πιο πρόσφατη επιχείρηση εκκένωσης 

αμάχων που έχει αναληφθεί από το ελληνικό κράτος και αποτελεί απόρροια των 

έντονων κοινωνικο-πολιτικών ανακατατάξεων που προέκυψαν από την 

εκδηλωθείσα «Αραβική Άνοιξη» του 2011, στην ευρύτερη περιοχή της Βορείου 

Αφρικής. Η ανάλυση της επιχείρησης και η παρουσίαση των προκλήσεων και των 

ιδιαιτεροτήτων αυτής θα ακολουθήσει τις φάσεις αυτής, όπως παρουσιάστηκαν σε 

προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. Ιδιαίτερης σημασίας και 

σπουδαιότητας συμβολή στην αξιολόγηση της υπόψη επιχείρησης, αποτελούν τα 

σχόλια και οι παρατηρήσεις του κυβερνήτη της Φ/Γ «Σαλαμίς», Αντιπλοιάρχου κ. 

Δημήτριου Ευσταθίου39, η οποία συμμετείχε στην εξεταζόμενη επιχείρηση. 

Το καλοκαίρι του 2014, η επανακλιμάκωση της βίας στη Λιβύη οδήγησε πολλές 

χώρες να απομακρύνουν τους πολίτες και τους διπλωμάτες τους από τη Λιβύη. Το 

                                                 
39 Ο συντάξας της παρούσας εργασίας κατά την διάρκεια της έρευνας του, είχε προσωπική 

τηλεφωνική επικοινωνία και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, με τον κυβερνήτη της Φ/Γ 

«Σαλαμίς», Αντιπλοίαρχο κ. Δημήτριο Ευσταθίου. Ο Αντιπλοίαρχος Δ. Ευσταθίου γεννήθηκε στις 6 

Νοεμβρίου του 1965 στην Σαλαμίνα. Εισήλθε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων το 1985 από όπου 

εξήλθε το 1989 με τον βαθμό του σημαιοφόρου. Έχει υπηρετήσει σε μονάδες της Διοικήσεως 

Φρεγατών (Α/Τ ΤΟΜΠΑΖΗΣ, Φ/Γ ΥΔΡΑ και Φ/Γ ΑΙΓΑΙΟΝ) ως Αξιωματικός Επιστασιών, Διευθυντής 

Διευθύνσεων, ως Ύπαρχος στην Φ/Γ ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ και ως Κυβερνήτης στην Κ/Φ ΝΙΚΗ. Διετέλεσε 

Τμηματάρχης στο τμήμα Επιχειρησιακής Εκπαιδεύσεως και Ασκήσεων του Αρχηγείου Στόλου. 

Υπηρέτησε ως Επιτελής του Υπαρχηγού Στόλου ως Τακτικός Διοικητής εν πλω καθώς και 

Διευθυντής του Γραφείου Υπαρχηγού Αρχηγού Στόλου. Έχει υπηρετήσει ως Επιτελής στο 

Στρατηγείο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες στο IMS/INT NATO HQ Brussels. Την 14-11-2013 παρέλαβε 

καθήκοντα Κυβερνήτου Φ/Γ ΣΑΛΑΜΙΣ (Navy n.d.). 



σχέδιο για τη μεταφορά του προσωπικού της ελληνικής πρεσβείας στη Λιβύη και 

των Ελλήνων υπηκόων που είχαν απομείνει εκεί, σχεδιάστηκε καθώς οι χώρες, η 

μία μετά την άλλη, αποφάσιζαν να κλείσουν τις πρεσβείες τους, συστήνοντας 

ταυτόχρονα στους υπηκόους τους να φύγουν. Μάλιστα, πολλές τρίτες χώρες 

υπέβαλαν αιτήματα συνδρομής από την Αθήνα, μη διαθέτοντας άλλο τρόπο 

απομάκρυνσης των υπηκόων τους από τη Λιβύη. Αμέσως μετά δε, από τη 

δημοσιοποίηση της είδησης ότι η Ελλάδα στέλνει φρεγάτα στη Λιβύη, τα αιτήματα 

πολλαπλασιάστηκαν. Έτσι, η επιχείρηση απεγκλωβισμού εξελίχθηκε σε 

πολυεθνική. 

Η έναρξη της προπαρασκευαστικής φάσης της επιχείρησης, που σημειολογικά 

ταυτίζεται με την λήψη απόφασης έναρξης αυτής, τοποθετείται το πρωί της 30 

Ιουλίου 2014. 

Κύριο χαρακτηριστικό της φάσης αυτής αποτέλεσε η απαίτηση για συλλογή 

πληροφοριών καθώς επίσης και η διευθέτηση διαδικαστικών λειτουργιών 

απαραίτητων για την περεταίρω σχεδίαση και εκτέλεση αυτής. 

Όπως κάθε ΕΕΑ, έτσι και σε αυτή την περίπτωση, η συνεργασία και ο 

συντονισμός ανάμεσα στο διπλωματικό και στρατιωτικό σκέλος, αποτελούσε 

παράγοντα υψίστης σημασίας. Χαρακτηριστικά ο κ. Ευσταθίου δήλωσε: «Η 

συγκεκριμένη επιχείρηση ήταν αρκετά πολύπλοκη και απαιτούσε πολύ στενή 

συνεργασία του ΥΠΕΘΑ με το ΥΠΕΞ. Αρχικά η πρεσβεία θα έπρεπε να εξασφαλίσει 

τις απαιτούμενες «διπλωματικές άδειες» και το βάζω σε εισαγωγικά διότι δεν ήταν 

ξεκάθαρο ποιός είχε την εξουσία στην χώρα και ποιός έλεγχε το λιμάνι και την 

περιοχή γύρω από αυτό. Επίσης θα έπρεπε να καταρτίσει την λίστα των πολιτών 

που θα συμμετείχαν στην εκκένωση. Ο ΑΚΑΜ στην Λιβύη, που παρεμπιπτόντως 

και ευτυχούς συγκυρίας ήταν του Π.Ν, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επιχείρηση. 

Αναφέρω ότι ήταν ευτυχής συγκυρία διότι πρώτον το Π.Ν είχε έναν έμπειρο 

αξιωματικό για μεταφορά πληροφοριών από την περιοχή της επιχείρησης και κατά 

δεύτερον η Φρεγάτα είχε ένα σύνδεσμο που μιλούσε την ίδια γλώσσα με 

αποτέλεσμα η επικοινωνία να ήταν εύκολη, ακριβής και γρήγορη». 
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Ιδιαίτερης σημασίας για την περαιτέρω σχεδίαση της επιχείρησης, αποτέλεσε 

επίσης και η κατάρτιση της λίστας του προς εκκένωση προσωπικού, καθώς ο 

αριθμός αυτών θα καθόριζε και το επιλεγέν μέσο ή μέσα που θα χρησιμοποιούσαν 

για την εκτέλεση αυτής. Ενώ αρχικά είχε αποφασιστεί η εκκένωση μόνο του 

ελληνικού προσωπικού της διπλωματικής αποστολής, η απόφαση της ελληνικής 

κυβέρνησης να εκκενώσει αυτή, ώθησε πολλές ξένες χώρες να ζητήσουν την 

συνδρομή της Ελλάδας για την απομάκρυνση και δικών τους πολιτών. Ο τελικός 

αριθμός των προς εκκένωση πολιτών, όπως διαμορφώθηκε από την ελληνική 

διπλωματική αντιπροσωπεία στη Λιβύη, ανερχόταν στους 186. 

Ένα επιπλέον στάδιο και διαδικασία που λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια της 

προπαρασκευαστικής φάσης, είναι και η εξασφάλιση των απαιτούμενων 

διπλωματικών αδειών. Η πρόκληση αυτής της διεργασίας, συνίστατο στη 

ρευστότητα της υφιστάμενης πολιτικής κατάστασης στη Λιβύη, τη συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο, καθόσον η νομιμότητα της κυβέρνησης της τίθεντο υπό 

αμφισβήτηση από μεγάλο μέρος αυτής. Σχετικά με την εκδοθείσα διπλωματική 

άδεια ο κ. Ευσταθίου ανέφερε: «Δεν υπήρχε συμφωνία παροχής ασφάλειας εκ 

μέρους των Λιβύων. Υπήρξε «παροχή» διπλωματικής άδειας ώστε το προσωπικό 

που θα αποβιβάζαμε [Ομάδας Υποβρυχίων Καταστροφών (ΟΥΚ) και πλήρωμα] να 

έφερε όπλα για αυτοπροστασία. Φυσικά η επικοινωνία ήταν μόνο με την νόμιμη 

κυβέρνηση της Λιβύης με όση εξουσία κατείχε». 

Τελικό κομμάτι της προπαρασκευαστικής φάσης αποτελούσε η επιλογή των 

διαδρόμων που θα χρησιμοποιούνταν για την απομάκρυνση των πολιτών. 

Δεδομένου ότι το επιχειρησιακό περιβάλλον εντός του οποίου θα διεξαγόταν η 

επιχείρηση, κατατασσόταν στη κατηγορία του εχθρικού (hostile), καθόσον οι 

κρατικές δομές είχαν καταρρεύσει και οι δυνάμεις ασφαλείας της χώρας δεν 

μπορούσαν να εγγυηθούν την ασφάλεια της όλης ενέργειας, η επιλογή του εναέριου 

ή οδικού διαδρόμου είχε απορριφθεί από την αρχή τόσο από τις στρατιωτικές όσο 

και από το ΥΠΕΞ. Επιπλέον το γεγονός ότι το σύνολο των προς εκκένωση πολιτών 

βρίσκονταν στην πόλη της Τρίπολης, η εκλογή της χρησιμοποίησης του θαλασσίου 

διαδρόμου και συγκεκριμένα πλοίο του Π.Ν, αποτέλεσε μονόδρομο για τις αρχές 

σχεδίασης της επιχείρησης. Η επιλογή της Φ/Γ «Σαλαμίς» έγινε από την ηγεσία του 

Π.Ν. Ο κ. Ευσταθίου σχετικά δήλωσε: «Η επιλογή της Φρεγάτας ΣΑΛΑΜΙΣ έγινε 



από την ηγεσία του Π.Ν. Όσο αφορά τον τύπο, αποφάσισε Φρεγάτα τύπου ΜΕΚΟ, 

λόγω δυνατοτήτων, και υπολογιζόμενη την εμβέλεια δράσης σε συνδυασμό με την 

κατανάλωση καυσίμου. Το Αρχηγείο Στόλου μέσω της Διοικήσεως Φρεγατών 

καθόρισε ακριβώς πια Φρεγάτα θα συμμετάσχει με βάση τις διαθεσιμότητες την 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή αλλά και βάσει αξιολογήσεων. Όλες οι φρεγάτες του 

Π.Ν ελλιμενίζονται στον Ναύσταθμο Σαλαμίνος και η απόσταση Σαλαμίνα – 

Τρίπολης Λιβύης είναι 650 ναυτικά μίλια οπότε σε κάθε περίπτωση απαιτείτο 

περίπου 24 ώρες για να φτάσει η φρεγάτα στην Τρίπολη. Ως γνωστό η Φρεγάτα 

αποτελεί μια μονάδα που διαθέτει πλήρη αυτονομία σε όλους τους τομείς και 

αναφορικά στο τομέα των επικοινωνιών διαθέτει όλη την γκάμα (δορυφορικές, 

επίγειες κτλ) των μέσων, με λίγα λόγια είναι η ίδια σταθμός Διοικήσεως. Η όλη 

επιχείρηση συντονίζονταν από τον θάλαμο επιχειρήσεων του Αρχηγείου Στόλου 

υπό τον Αρχηγό Στόλου που καθ’ όλη την διάρκεια της επιχείρησης ήταν παρών με 

όλο το επιτελείο του. Ο τελικός συντονισμός μεταξύ υπουργείων Αμύνης και 

Εξωτερικών γινόταν από το ΕΘΚΕΠΙΧ και το ΓΕΝ». 

Κομβική σημασία διαδραμάτισε και σε αυτή την ΕΕΑ το συμμετέχον στρατιωτικό 

σκέλος αυτής. Ενώ όπως είχε αναφερθεί και σε προηγούμενο κεφάλαιο οι εν λόγω 

επιχειρήσεις αποτελούν διπλωματικές πρωτοβουλίες με τον στρατό σε 

δευτερεύοντα και υποστηρικτικό ρόλο, με την εκάστοτε πολιτική εξουσία να διατηρεί 

τον πλήρη έλεγχο και συντονισμό της ενέργειας, η επιχείρηση «Αγήνωρ», παρά το 

γεγονός ότι αποτέλεσε συνέπεια διπλωματικών δράσεων, την ευθύνη της 

επιχείρησης την είχε στρατιωτικός, ο Αρχηγός στόλου, ενώ τακτικός Διοικητής αυτής 

ήταν ο Διοικητής της 2ας Μοίρας Φρεγατών, ο Πλοίαρχος Δημήτριος Κατάρας ΠΝ, 

Διοικητής της 2ης Μοίρας Φρεγατών ο οποίος επέβαινε και αυτός στην Φ/Γ 

«Σαλαμίς». 

Η έναρξη της προκαταρκτικής φάσης ουσιαστικά ξεκίνησε με την αναχώρηση 

της Φ/Γ «Σαλαμίς» από τον ναύσταθμο της Σαλαμίνας τις πρωινές ώρες τις 30 

Ιουλίου 2014. Πέραν του οργανικού πληρώματος, ενός ελικοπτέρου και κατάλληλα 

εξοπλισμένης ομάδας της ΔΥΚ στην φρεγάτα επέβαινε και επιπρόσθετο υγειονομικό 

προσωπικό (Μπλαβέρης 2014) για κάλυψη των αναγκών που θα προέκυπταν κατά 

την εκκένωση των πολιτών. Το κύριο χαρακτηριστικό της υπόψη φάσης αποτελεί η 

ομαλή προώθηση και ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή 
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επιχειρήσεων. Δεδομένου του εχθρικού περιβάλλοντος του ΦΕ, σημαντικό ρόλο 

στην ασφαλή απομάκρυνση των πολιτών θα διαδραμάτιζε ο ομάδα των ΟΥΚ που 

επέβαινε στο πλοίο και για την οποία οι ελληνικές διπλωματικές αρχές στη Λιβύη, 

είχαν εξασφαλίσει ειδική άδεια να φέρουν οπλισμό, για χρήση αυτού σε περίπτωση 

αυτοάμυνας. Ο κ. Ευσταθίου ανέφερε σχετικά: «Το σχέδιο εξασφάλισης της 

περιοχής του λιμανιού για την επιβίβαση του προσωπικού εκπονήθηκε υπό τον 

διοικητή της Δεύτερης Μοίρας Φρεγατών που επέβαινε στη Φρεγάτα, τον κυβερνήτη 

της Φ/Γ ΣΑΛΑΜΙΣ και τον επικεφαλής της ομάδας ΟΥΚ που επέβαινε στο πλοίο. 

Περιλάμβανε τον τρόπο αποβίβασης και τον ακροβολισμό της ομάδας σε 

κατάλληλες θέσεις, την υποστήριξη της ομάδας με πυρά από την Φρεγάτα σε 

περίπτωση ανάγκης καθώς και σχέδιο διαφυγής. Να σημειώσω ότι εκτός της 

ομάδας ΟΥΚ στην ξηρά θα αποβιβάζονταν και ομάδα από το πλοίο για την 

δημιουργία σταθμού υποδοχής. Ουσιαστικά η ομάδα ΟΥΚ θα παρείχε προστασία 

στους αμάχους και στο προσωπικό του πλοίου θα συγκροτούσε τον σταθμό 

υποδοχής και προώθησης στη Φρεγάτα. Η ομάδα ΟΥΚ έφερε όλο τον απαιτούμενο 

εξοπλισμό (οπλισμό και επικοινωνίες). Δεν υπήρξαν πληροφορίες για επικειμένη 

εχθρική ενέργεια, όμως σε ένα τόσο ρευστό και αβέβαιο περιβάλλον επέβαλλε να 

σχεδιάσουμε την επιχείρηση παίρνοντας ως μάλλον δεδομένη μια τέτοια ενέργεια. 

Οι κανόνες εμπλοκής που είχαν δοθεί ήταν αρκετοί και επαρκείς για την εκτέλεση 

της αποστολής». 

Επιπρόσθετα κατά την φάση αυτή καθορίστηκε και αναγνωρίστηκε από τις 

ελληνικές αρχές στο ΦΕ, ο χώρος δημιουργίας ΚΥ καθώς και του ΣΕΚ, που 

προσδιορίστηκαν στον χώρο του λιμένα της Τρίπολης. Η προκαταρκτική φάση 

έληξε με την ασφαλή προσέγγιση της φρεγάτας στο καθορισθέν σημείο. Ο 

κυβερνήτης της Φ/Γ «Σαλαμίς» ερωτηθείς για την επιλογή του σημείου ελλιμενισμού 

του πλοίου κατά την διάρκεια εκτέλεσης της επιχείρησης ανέφερε: «Η ΦΓ ΣΑΛΑΜΙΣ 

δεν μπήκε στο λιμάνι της Τριπόλεως για προφανείς λόγους ασφαλείας. Παρέμεινε 

έξω από τον λιμενοβραχίονα περίπου 300 - 500 μέτρα (όχι σε διεθνή ύδατα αλλά 

έξω από την πόρτα του λιμανιού). Η απόσταση αυτή παρείχε σχετική ασφάλεια στο 

πλοίο (εντός εμβελείας RPG40), το πλοίο μπορούσε να καλύψει με πυρά κυρίου και 

                                                 
40 RPG: Φορητό αντιαρματικό όπλο 



δευτερεύοντος οπλισμού την ομάδα ΟΥΚ και ο χρόνος μετάβασης των λέμβων προς 

την ξηρά ήταν ικανοποιητικός». 

Η φάση της Εκκένωσης, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, αποτελεί την 

πλέον σημαντική και πολύπλοκη διαδικασία, καθ’ όλη την διάρκεια τη επιχείρησης. 

Περιλαμβάνει όλες εκείνα τα στάδια και ενέργειες που αποσκοπούν στην ασφαλή 

μετάβαση των υπό εκκένωση πολιτών και αμάχων, από τα ΚΥ, τα ΣΕ ή τα ΚΣΕ στα 

ΣΕΠ, και από εκεί με την χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων και με την παροχή 

ασφαλείας από την στρατιωτική δύναμη, εάν απαιτείται, σε ΑΚ (NATO/NSA 2007). 

Στην συγκεκριμένη επιχείρηση προηγήθηκε η χερσαία ανάπτυξη της Ο.Υ.Κ καθώς 

και επιπρόσθετου προσωπικού από το πλήρωμα του πλοίου, οι οποίοι θα 

υλοποιούσαν το ΚΥ των προς εκκένωση πολιτών. Η ταυτοποίηση αυτών θα γινόταν 

με την βοήθεια του διπλωματικού προσωπικού, που είχαν καταρτίσει αντίστοιχες 

καταστάσεις αυτών. Ωστόσο μια απρόσμενη μεταβολή σχετικά με τον τελικό αριθμό 

των προς απομάκρυνση πολιτών, μετάβαλε το αρχικό σχέδιο, χωρίς ωστόσο να 

επηρεάσει την επιχείρηση. Ο κ. Ευσταθίου ανέφερε: «Ενώ αρχικά ο υπολογιζόμενος 

αριθμός των αμάχων που θα επέβαιναν στο πλοίο ήταν περίπου 40 τελικά με 

πολιτική απόφαση οι επιβαίνοντες ανήλθαν σε 186 έλληνες και αλλοδαπούς. Ο 

τελικός αριθμός μετέβαλλε τον τρόπο επιβίβασης στη φρεγάτα και τελικά 

χρησιμοποιήθηκαν δυο ρυμουλκά κάνοντας δυο δρομολόγια. Η απόφαση πάρθηκε 

διότι ο υπολογιζόμενος χρόνος επιβίβασης με τα μέσα του πλοίου ήταν πάνω από 

10 ώρες γεγονός που καθιστούσε ανασφαλές το εγχείρημα. Η πρόταση έγινε στον 

Αρχηγό Στόλου ο οποίος και ενέκρινε τον τρόπο επιβίβασης. Επίσης για την 

συντόμευση της διαδικασίας αποφασίσαμε να κάνουμε την ταυτοποίηση επί του 

πλοίου, δηλαδή ο σταθμός υποδοχής λειτούργησε στο πλοίο. Η ταυτοποίηση 

γινόταν μέσα από τις λίστες που είχε παραδώσει η πρεσβεία στην Ελλάδα, είχαν 

εγκριθεί και είχαν σταλεί στο πλοίο (περιλάμβανε όνομα και αριθμό διαβατηρίου)». 

Το παραπάνω γεγονός είναι χαρακτηριστικό του ευμετάβλητου της 

καταστάσεως αλλά και της ταχύτητας λήψεως αποφάσεων από το σύνολο της 

αλυσίδας διοικήσεως της επιχείρησης, αποδεικνύοντας τον άριστο συντονισμό αλλά 

και σχεδίαση αυτής. Η εκκένωση ολοκληρώθηκε την 01 01:05 Αυγούστου 2014 με 

την επιτυχή επιβίβαση 186 Ελλήνων και αλλοδαπών. 
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Η φάση της αναδίπλωσης και επιστροφής, περιλάμβανε ένα ταξίδι 27 περίπου 

ωρών, μέχρι την άφιξη του πλοίου στο λιμάνι του Πειραιά. Αξιοσημείωτο είναι 

σύμφωνα με τον κ. Ευσταθίου ότι: «…. κατά την τελική φάση της επιχείρησης 

δηλαδή από Πέμπτη 31 Ιουλίου από 18:00 έως Παρασκευή 01:30 που περατώθηκε 

η επιχείρηση απεγκλωβισμού όλη η Πολιτική και Στρατιωτική ηγεσία συμμετείχε 

στην αλυσίδα διοικήσεως». 

Τελειώνοντας την παρουσίαση και ανάλυση της επιχείρησης «Αγήνωρ» θα 

ήθελα να παραθέσω τα λόγια του κυβερνήτη της φρεγάτας «Σαλαμίς», όταν 

ερωτήθηκε για τα προσωπικά του συναισθήματα και ανησυχίες κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης αυτής, «Φόβο σε καμία περίπτωση δεν ένιωσα, όμως είχα βαθιά 

ανησυχία για τους εξωτερικούς παράγοντες που επηρέαζαν την επιχείρηση. Δεν 

είχα αμφιβολία ούτε ενδοιασμούς για τις ικανότητες και τις δυνατότητες του 

πληρώματος μου. Αυτό που έντονα αισθάνθηκα ήταν η ευθύνη μου έναντι στην 

Ιστορία και το Όνομα του Π.Ν. Είμαι υπερήφανος που διατηρήσαμε το Όνομα και 

την Ιστορία του Πολεμικού Ναυτικού. Η επιχείρηση αυτή εξύψωσε το ΠΝ και 

προώθησε τα εθνικά συμφέροντα, ενδυνάμωσε την σχέση της Ελλάδας με την Κίνα 

και απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις παράγουν προστιθέμενη 

αξία για την Χώρα». 



5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ–ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Εφόσον έχουν ήδη αναλυθεί στα προηγούμενα κεφάλαια, το περιβάλλον 

εκτέλεσης και οι διαδικασίες των Επιχειρήσεων Εκκένωσης Αμάχων, τόσο από το 

ελληνικό όσο και από άλλα κράτη, επιχειρείται να εξαχθούν συμπεράσματα που θα 

βελτιώσουν τον τρόπο αντίδρασης στην εκτέλεση τέτοιου είδους αποστολών. Τα 

βασικά σημεία που εντοπίζονται, αναλύονται στις παρακάτω παραγράφους. 

5.1 Τρόπος  (Δόγμα ) Εκτέλεσης «Επιχειρήσεων Εκκένωσης Αμάχων-

Noncombatant Evacuation Operations »  

Σύμφωνα με όσα αναλύθηκαν, όλες οι ΕΕΑ προσεγγίστηκαν ως δόγμα, 

ενσωματώνοντας διαδικασίες και ενέργειες που εφαρμόστηκαν από τα διάφορα 

κράτη, δηλαδή σαν «διπλωματική πρωτοβουλία, η οποία εστιάζει κυρίως στην 

συλλογή, καταγραφή και μετακίνηση πολιτών εκτός μιας πραγματικής ή δυνητικά 

επικίνδυνης γεωγραφικά περιοχής». 

Συμπερασματικά, το κοινό σημείο εννοιολογικής αναφοράς, είναι γενικά η 

εξέταση των ΕΕΑ σαν «μια διπλωματική πρωτοβουλία, η οποία εστιάζει κυρίως στην 

συλλογή, καταγραφή και μετακίνηση πολιτών εκτός μιας πραγματικής ή δυνητικά 

επικίνδυνης γεωγραφικά περιοχής» (Bateman 1994).  

Το σύνολο των εκτελεσθέντων ΕΕΑ περιγράφονται από το ανωτέρω σενάριο, 

το οποίο είναι ο άξονας, για να προσδιοριστεί το μίγμα πολιτικών, διπλωματικών, 

στρατιωτικών, αλλά και ιδιωτικών πρωτοβουλιών, όπου μέσα από μια 

πολυδιάστατη και διαλειτουργική συνεργασία πλήθους παραγόντων, κρατικών και 

οργανωτικών δομών, επιχειρείται μια ανθρωπιστικής φύσεως επιχείρηση, 

απομάκρυνσης πολιτών σε ασφαλές χώρο.  

Δεδομένης της προαναφερόμενης πολυδιάστατης φύσης των ΕΕΑ,  αυτές 

συχνά, χωρίς ωστόσο να αποτελεί τον κανόνα, εκτελέστηκαν σε γεωγραφικό πεδίο 

ευρισκόμενο σε μεγάλη απόσταση από το κράτος το οποίο οργανώνει και εν γένει 

φέρει την ευθύνη  αυτής. 
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Στα πλαίσια της διαλειτουργικής έκφανσης των ΕΕΑ, αξίζει να επισημανθεί η 

διακρατική συνεργασία που έλαβε χώρα και ο χαρακτήρας αυτών. Με ελάχιστες 

εξαιρέσεις, οι διεκπεραιωθείσες  μέχρι σήμερα επιχειρήσεις διέπονταν από στοιχεία 

διακρατικής συνεργασίας, σε επίπεδο κρατικών οντοτήτων  και  διεθνών 

οργανισμών, σχετικά, τόσο με την σχεδίαση και εκτέλεση αυτών αλλά κυρίως με την 

εκκένωση πολιτών προερχόμενων από μεγάλο αριθμό έτερων κρατών. 

Γενικά κάθε ΕΕΑ βασίστηκε και εστίασε στην διπλωματική πρωτοβουλία, καθώς 

επίσης και τον ρόλο που διαδραμάτισε ο στρατιωτικός παράγοντας. Φυσικά, όλες οι 

επιχειρήσεις στηρίχτηκαν στη νομική υπόσταση διεξαγωγής των, υπό το πρίσμα του 

διεθνούς δικαίου, επιχειρώντας μια οριοθέτηση της νομιμότητας αυτών. Επίσης, 

βασικό ρόλο σε όλο το εύρος διεξαγωγής της ΕΕΑ διαδραμάτισε το επιχειρησιακό 

περιβάλλον που  χαρακτηρίστηκε σε όλες τις ΕΕΑ από τις γεωγραφικές τοποθεσίες 

και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών που σχετίζονταν πρωτίστως με θέματα 

ασφάλειας.  

5.2 Τρόποι καταγραφής και «παρακολούθησης» πολιτών στο εξωτερικό 

Προκειμένου να συντονιστεί μια ΕΕΑ, μια από τις πλέον κρίσιμες πληροφορίες 

που είναι αναγκαίες σε μια διπλωματική πρωτοβουλία, αποτελεί η όσο το δυνατόν 

ακριβέστερη εκτίμηση του αριθμού των πολιτών της που βρίσκονται στο φιλοξενούν 

έθνος. Η ασφαλέστερη και ακριβέστερη μέθοδος είναι η καταγραφή τους από την 

κυβέρνηση, είτε κεντρικά, είτε από τις κατά τόπους προξενικές αρχές και η 

παρακολούθησή τους από ένα Σύστημα Παρακολούθησης.    

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική διαφορά στον αριθμό των καταγεγραμμένων 

ομογενών πριν και μετά το ξέσπασμα μιας κρίσης, όπως φάνηκε στις περιπτώσεις 

της εκκένωσης Ελλήνων από το Σουχούμι της Γεωργίας και της Λιβύης που 

αναλύθηκαν, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι το σύστημα καταγραφής και 

παρακολούθησης δεν ήταν σε ευρεία γνώση και εφαρμογή από τους πολίτες που 

ζούσαν εκεί.  

Γενικά θα πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό, τόσο από τις κυβερνήσεις των 

κρατών, όσο και από τους ίδιους, τους άμεσα ενδιαφερόμενους πολίτες στο 



εξωτερικό, να λειτουργεί αποτελεσματικά και άμεσα ένα σύστημα έγκαιρης 

ενημέρωσης – ειδοποίησης, ώστε η παρουσία κάθε ομογενή να γνωρίζεται και να 

καταγράφεται σε ένα σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης, το λεγόμενο 

Σύστημα Παρακολούθησης .  

Το Σύστημα Παρακολούθησης θα αποτελείται από ένα δίκτυο εθελοντών που 

ζουν στο ΦΕ. Οι «Υπεύθυνοι Παρακολούθησης» λειτουργούν ως σημείο επαφής 

μεταξύ των κατά τόπους Προξενικών αρχών και της ευρύτερης κοινωνίας των 

ομογενών. Έτσι, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα αλυσιδωτής μεταφοράς 

πληροφοριών και οδηγιών, οι «Υπεύθυνοι Παρακολούθησης» καθοδηγούν ανάλογα 

τους ομογενείς καθ’ όλη την περίοδο εξέλιξης μιας κρίσης. Η δε αποτελεσματικότητα 

του συστήματος μπορεί να διαφέρει μεταξύ των χωρών (Centre 2013). 

Μια πυραμιδική μορφή του Συστήματος Παρακολούθησης μπορεί να περιορίσει 

το χρόνο μετάδοσης της πληροφορίας διατηρώντας ταυτόχρονα μεγάλο βαθμό 

αξιοπιστίας. Εάν όμως σε μια περιοχή οι ομογενείς δεν είναι όλοι καταγεγραμμένοι 

στο Σύστημα Παρακολούθησης, όταν εμφανιστεί μια στιγμή κρίσης στη χώρα, θα 

προσπαθήσουν όλοι μαζί να καταγραφούν, με αποτέλεσμα την απότομη 

«υπερφόρτωση» του συστήματος και τη δημιουργία δυσχερειών στην 

αποτελεσματική λειτουργία του.   

Κρίνεται λοιπόν ως απαραίτητο για την κυβέρνηση να δώσει πολύ μεγαλύτερη 

έμφαση στα άτομα που ζουν, εργάζονται ή ταξιδεύουν στο εξωτερικό, και να εστιάσει 

στην εγγραφή και παρακολούθησή τους. Η ενημέρωση των ατόμων μπορεί να γίνει 

από ένα εύρος μέσων τα οποία θα ενθαρρύνουν την ένταξη και συμμετοχή όλων 

στο Σύστημα Παρακολούθησης, προκειμένου να γίνονται όσο το δυνατόν 

ακριβέστερες εκτιμήσεις. 

5.3 Δυνατότητες Επικοινωνιών σε κρίσιμες περιόδους 

Κατ’ επανάληψη στη διάρκεια εκτέλεσης των ΕΕΑ, έχει εντοπισθεί η ανεπάρκεια 

στη δυνατότητα αμφίδρομης μεταφοράς κρίσιμων πληροφοριών από την 

κυβέρνηση σε όσους τις χρειάζονται σε μια περιοχή κρίσης. Οι διπλωματικές 

αποστολές πρέπει να εξασφαλίζουν ότι είναι σε γνώση όλων των διαθέσιμων και 
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πλέον αποτελεσματικών μέσων επικοινωνίας που υπάρχουν στη συγκεκριμένη 

περιοχή ευθύνης τους. Ειδικά σε ασταθείς περιοχές, η χρήση του διαδικτύου ως το  

κύριο μέσο επικοινωνίας δεν αρκεί για να εξασφαλίσει την κτήση και μετάδοση της 

πληροφορίας, όπως για παράδειγμα κατά τη διάρκεια της αιγυπτιακής κρίσης, όπου 

το διαδίκτυο είχε καταρρεύσει (Telegraph n.d.) 

Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να κάνουν χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων, 

συμπεριλαμβανομένων τηλεόρασης, ραδιοφώνου, διαδικτύου και τηλεφώνου ώστε 

να εξασφαλίζεται η ευρύτερη δυνατή μετάδοση της πληροφορίας. Οι διπλωματικές 

αποστολές, χάρη στην πρόοδο της τεχνολογίας, μπορούν πλέον να ενσωματώνουν 

περισσότερα του ενός στοιχεία επικοινωνίας μέσω της κινητής τηλεφωνίας, όπου το 

σύστημα καταγραφής και μετάδοσής τους μπορεί να  περιέχει φωνή, μηνύματα, 

εικόνα και βίντεο. Οι διπλωματικές αποστολές πρέπει να διερευνήσουν καινοτόμες 

μεθόδους για τη μετάδοση πληροφοριών στους πολίτες για τους οποίους έχουν την 

ευθύνη στη χώρα, περιλαμβάνοντας συντονισμό με συγκεκριμένες κοινωνικές 

ομάδες. Οι ΜΚΟ μπορούν επίσης να αποτελέσουν εναλλακτικούς διαύλους 

επικοινωνίας που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε μια κρίση εφόσον όμως 

έχει γίνει εκ των προτέρων ανάλογη προσέγγιση και συντονισμός. Οι άξονες αυτοί 

λοιπόν, πρέπει να διερευνηθούν από τις κατά τόπους διπλωματικές αποστολές 

ξεχωριστά, και να τεθούν σε εφαρμογή προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα 

χρησιμοποιηθούν επιτυχώς όταν χρειαστεί. 

5.4 Σύναψη απαραίτητων συμβάσεων με μέσα υποστήριξης 

(αερομεταφορές, ακτοπλοϊκές κινήσεις κλπ) για την άμεση ενεργοποίηση 

τους σε περιπτώσεις ανάγκης   

Όπως αναλύθηκε στις ανωτέρω περιπτώσεις της Γεωργίας το 1993, του 

Λιβάνου το 2006, της Λιβύης το 2011, απαιτήθηκε η μεταφορά των Αμάχων με 

ακτοπλοϊκά ή εναέρια μέσα. Κατά τη διάρκεια μιας κατάστασης που υπαγορεύει την 

εκτέλεση ΕΕΑ, είναι εξαιρετικά απίθανο η κυβέρνηση να ενεργήσει αποκλειστικά 

μόνη της προκειμένου να απομακρύνει τους πολίτες της από μια πληγείσα περιοχή. 

Για το λόγο αυτό είναι πιθανό να απαιτηθεί η σύναψη συμβολαίων για θαλάσσια 

μεταφορά ή αερομεταφορά προκειμένου να καλυφθούν ανάλογες συμβατικές 

απαιτήσεις. Η έλλειψη προ-διαπραγμάτευσης και συντονισμού για τα εν λόγω μέσα 



με  εργολάβους ή/και άλλες χώρες έχει ως αποτέλεσμα την αναποτελεσματική 

χρήση τους ως δυνητικούς πόρους για τη ασφαλή και έγκαιρη εκκένωση των 

αμάχων.  

Οι κυβερνήσεις συνιστάται να εξασφαλίζουν μέσω των διπλωματικών 

αποστολών τους και μέσω προ-διαπραγμάτευσης την κατά προτεραιότητα χρήση 

των συγκεκριμένων απαιτούμενων πόρων, σύμφωνα με τον αριθμό των πολιτών 

για τους οποίους είναι υπεύθυνοι στις χώρες ευθύνης τους. Η δυνατότητα αυτή θα 

πρέπει να περιλαμβάνεται στα σχέδια εκτάκτων αναγκών των διπλωματικών 

αποστολών ώστε να μπορούν εύκολα να ενεργοποιηθούν όταν απαιτηθεί.  

Επίσης, αναγκαίος είναι ο συντονισμός και η συνεργασία με άλλα ξένα έθνη στη 

χώρα, ως προς τις συμβάσεις αυτές, για να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή χρήση 

αυτών των σημαντικών πόρων σε μια ενδεχόμενη κρίση. 

5.5 Συνεχή καταγραφή από αρμόδιους φορείς των τοπικών συνθηκών σε 

χώρες που πιθανόν θα απαιτηθούν επιχειρήσεις εκκένωσης  

 Η επιχείρηση εκκένωσης της αμερικανικής πρεσβείας στο Μογκαντίσου έδειξε 

ότι η καθυστερημένη ειδοποίηση περί της απαίτησης εκτέλεσης ΕΕΑ, σε συνδυασμό 

με έναν ασαφή προσδιορισμό του επείγοντος της κατάστασης,  είχε ως αποτέλεσμα 

να δοθεί ελάχιστος χρόνος στις στρατιωτικές δυνάμεις που θα εμπλεκόταν για να 

σχεδιάσουν και προετοιμάσουν την επιχείρηση. 

 Εάν είχε εκδοθεί μια προειδοποιητική διαταγή για την έναρξη σχεδίασης ή την 

αύξηση της ετοιμότητας για μια πιθανή επιχείρηση εκκένωσης, από τη στιγμή που 

το μη απαραίτητο προσωπικό της πρεσβείας απομακρύνθηκε από τη Σομαλία στα 

μέσα Δεκεμβρίου του 1990, αυτό θα παρείχε στις εν δυνάμει ενεργούσες Μονάδες 

την ευκαιρία να αναλύσουν καλύτερα την κατάσταση στην περιοχή. Μια τέτοια 

εξέταση θα αποκάλυπτε έγκαιρα, τουλάχιστον ορισμένες από τις ελλείψεις σε 

πληροφορίες, για παράδειγμα, πιο έγκυρους και σύγχρονους χάρτες της περιοχής 

από αυτούς που διέθεταν (του 1969) οι δυνάμεις που εκτέλεσαν την αποστολή 

(Siegel 1991). 
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 Κατά την ίδια επιχείρηση, οι πληροφορίες από την Πρεσβεία στο Μογκαντίσου 

που ήταν στη διάθεση των αμερικανικών κρατικών και στρατιωτικών υπηρεσιών 

πληροφοριών αποδείχθηκαν ξεπερασμένες και ανακριβείς. Αυτή η ανεπάρκεια 

δείχνει ότι η επισκόπηση πληροφοριών από το Υπουργείο Εξωτερικών θα πρέπει 

να διεξάγεται σε τακτική βάση προκειμένου να υπάρχει αξιοπιστία στις υφιστάμενες 

αναγκαίες πληροφορίες για τη σχεδίαση μιας ενδεχόμενης επιχείρησης (David 

1992). 

5.6 Αναγκαιότητα του άμεσου καθορισμού συνθηκών επιχειρήσεων 

(Κανόνων Εμπλοκής) 

Στην επιχείρηση ΕΕΑ των αμερικανικών δυνάμεων στο Λίβανο το 2006, 

υποβλήθηκαν συμπληρωματικές αιτήσεις για ΚΕ, η επεξεργασία των οποίων όμως 

ήταν αργή σε σχέση με το πολύ δυναμικό περιβάλλον που χαρακτηρίζει αυτού του 

είδους των επιχειρήσεων. Οι νέες αιτήσεις έπρεπε να εγκριθούν από τον Υπουργό 

Άμυνας, το οποίο έγινε στις 20η Ιουλίου, η δε CENTCOM41 εξέδωσε με τη σειρά της 

συμπληρωματικούς ΚΕ την 25η Ιουλίου. Επιπλέον, η αίτηση των ΚΕ έγινε με την 

παραδοχή ότι η ΕΕΑ θα λάμβανε χώρα σε ένα επιτρεπτό περιβάλλον. Λόγω του 

χρονικού διαστήματος που μεσολάβησε μεταξύ αιτήσεων και έγκρισης, και της 

ραγδαίας επιδείνωσης της κατάστασης, η παραπάνω παραδοχή αποδείχθηκε 

ιδιαίτερα αισιόδοξη. Οι ΚΕ που απαιτούσαν την έγκριση του Υπουργού Άμυνας 

έπρεπε να είχαν διατυπωθεί έγκαιρα και να είχε παραχωρηθεί η εξουσιοδότηση για 

εφαρμογή τους στη CENTCOM που θα τους αποδέσμευε όταν θα απαιτούνταν. 

Επομένως τα υψηλότερα επίπεδα Διοικήσεως πρέπει να είναι ικανά να 

αντιλαμβάνονται τον επείγοντα χαρακτήρα μιας κατάστασης και να προβλέπουν 

έγκαιρα την ανάγκη προκειμένου να επιταχύνονται οι διαδικασίες έγκρισης 

συμπληρωματικών ΚΕ. Οι δε νομικοί σύμβουλοι πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή 

επαφή τόσο με τους επιτελείς σχεδίασης, όσο και με αυτούς των τρεχουσών 

                                                 
41 CENTCOM: Central Command. Αποτελεί μία από τις εννιά Κεντρικές Διοικήσεις των ΗΠΑ. Οι έξι 

από αυτές έχουν γεωγραφικά καθορισμένη Περιοχή Ευθύνης ανά την υφήλιο, εντός των οποίων οι 

αντίστοιχοι Διοικητές μπορούν να σχεδιάζουν και εκτελούν επιχειρήσεις όπως καθορίζεται από το 

Ενιαίο Σχέδιο Διοικήσεως των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων (Unified Command Plan) 

(Command 2015). 

 



επιχειρήσεων, και να σκέφτονται τα χειρότερα δυνατά σενάρια ώστε να βρίσκονται 

προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο. 
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6 ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

6.1 Γενικά 

Χαρακτηριστικό στοιχείο των Επιχειρήσεων Εκκένωσης Αμάχων, όπως 

αναλύθηκαν στην παρούσα εργασία, αποτελεί η συνθετότητα τους,  που απαιτεί 

απόλυτα συντονισμένες ενέργειες από πολλούς φορείς και συγκερασμό 

προσπαθειών. Οι εκάστοτε κυβερνήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν τα ευαίσθητα 

διπλωματικά ζητήματα που ανακύπτουν σε μία ΕΕΑ, αλλά πρωτίστως να 

φροντίσουν για την ασφάλεια των πολιτών τους που μπορεί να βρεθούν εν μέσω 

καταστάσεων ιδιαίτερα ασταθών και επικίνδυνων. Το σύνολο όλων των φορέων 

που παίρνουν μέρος σε κάθε ΕΕΑ, θα πρέπει να συνεργαστούν και να βοηθήσουν 

ο καθένας με τις αρμοδιότητες του στη συλλογική προσπάθεια, και αυτό από μόνο 

του ενισχύει την αυξημένη πολυπλοκότητα διεξαγωγής μιας τόσο σημαντικής 

επιχείρησης.  

Στην παρούσα εργασία εξετάστηκαν οι ΕΕΑ από την σκοπιά της πολιτικής, των 

δογμάτων και όλων αυτών των θεσμικών κειμένων, κρατικών και μη, από έθνη που 

έχουν εμπλακεί ενεργά στο παρελθόν σε διαδικασίες ΕΕΑ. Σε γενικές γραμμές, τα 

δόγματα των μεγάλων και αξιόμαχων κρατών και οργανισμών (ΗΠΑ, Ηνωμένο 

Βασίλειο, Γαλλία, Καναδάς, ΝΑΤΟ) φαίνεται ότι έχουν αναπτύξει με αρκετή 

λεπτομέρεια την προσέγγιση και αντιμετώπιση αυτών των επιχειρήσεων ώστε να 

υπάρχει μια τυποποίηση στις ενέργειές τους, προσαρμοσμένη βεβαίως στην 

εκάστοτε, μοναδικά διαμορφούμενη σε κάθε μία περίπτωση, κατάσταση.  

Επίσης, συγκρίνοντας τα διάφορα θεσμικά κείμενα, προκύπτει ότι είναι σχετικά 

μικρές οι διαφορές στο γενικό τρόπο ενεργείας και τις διαδικασίες που 

ακολουθούνται από την κάθε χώρα. Από τις διάφορες μελέτες και δημοσιεύσεις 

συμπεραίνεται ότι μια ολιστική προσέγγιση του προβλήματος από την κυβέρνηση, 

τις ένοπλες δυνάμεις  και λοιπούς φορείς, έχει ως αποτέλεσμα να διευρυνθεί η 

προοπτική όσων συνεισφέρουν στις διαδικασίες μιας ΕΕΑ, με θετικό ισοζύγιο 

τελικώς.  



6.2 Συμπεράσματα 

Ο Ελληνισμός του εξωτερικού, που πλέον αριθμεί 6 εκατομμύρια και με 

συνεχώς αυξανόμενους ρυθμούς εξαπλώνεται, λόγω και της οικονομικοπολιτικής 

κατάστασης στο εσωτερικό της χώρας την παρούσα χρονική περίοδο, πρέπει  με 

κάθε τρόπο να προστατευτεί από την εκάστοτε ελληνική Κυβέρνηση. Παράλληλα 

όμως, και οι ομογενείς Έλληνες του εξωτερικού πρέπει από την πλευρά τους να 

ακολουθούν τις διαδικασίες που έχουν να κάνουν με την καταγραφή τους από τις 

κατά τόπους ελληνικές διπλωματικές αρχές. Στα κράτη δε, που η χώρα μας δεν 

διαθέτει μόνιμη διπλωματική αποστολή, οι έλληνες πρέπει να απευθυνθούν για 

οποιαδήποτε βοήθεια σε αποστολές άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα 

πλαίσια της αλληλοβοήθειας που τα κράτη μέλη οφείλουν και δεσμεύονται να 

προσφέρουν. 

Όπως φάνηκε και από την ανάλυση που έγινε στις συγκεκριμένες περιπτώσεις 

ΕΕΑ, η πολυεθνική συνεργασία και οι συνεχείς διπλωματικές πρωτοβουλίες 

μπορούν να βελτιώσουν τον τρόπο διαχείρισης κρίσεων που αφορούν στην παροχή 

βοήθειας αμάχων πολιτών που κινδυνεύουν, τόσο από την Ελλάδα όσο και από τις 

υπόλοιπες χώρες.  

  Τα διδάγματα και οι προτάσεις που αναλύθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια 

μπορούν να παράσχουν βοήθεια και στην ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να 

γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές στην πολιτική της και να βελτιωθεί ακόμα 

περισσότερο η αποτελεσματικότητα σε ανάλογες καταστάσεις. 

Από τις γνωστές πλέον επιχειρήσεις ΕΕΑ που διεξήγαγε η χώρα μας και οι 

οποίες ήταν επιτυχείς σε ότι αφορά την ασφαλή εκκένωση των ελλήνων στο 

εξωτερικό, καθώς και από την ανάλυση αντίστοιχων επιχειρήσεων έτερων χωρών, 

εξήχθησαν σημαντικά συμπεράσματα για το σχεδιασμό, την κατανομή των πόρων 

και τη συνεργασία, στοιχείων που επηρεάζουν τη συνολική αποτελεσματικότητα.  

Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, η Ελλάδα δεν ενήργησε 

αυτοτελώς στο πλαίσιο των προσπαθειών της να εκκενώσει τους πολίτες της, αλλά 

το έπραξε σε συνεννόηση με τα φιλοξενούντα έθνη, έτερα έθνη και οργανισμούς. Η 
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πολυπλοκότητα των ΕΕΑ απαιτεί τόσο από τον  κυβερνητικό όσο και από το 

στρατιωτικό παράγοντα, να σχεδιάσει, να προετοιμάσει και να εκτελέσει κατά τον 

καλύτερο τρόπο τέτοιου είδους επιχειρήσεις προς όφελος των πολιτών της χώρας. 

Οι πολιτικά ευαίσθητες παράμετροι που συνθέτουν την απαίτηση για ανάληψη 

δράσης από τον κρατικό μηχανισμό, και παρά το γεγονός ότι ιδιαίτερα μεγάλο μέρος 

των ενεργειών αναλογεί στις ένοπλες δυνάμεις, αξιώνουν τη διατήρηση του ελέγχου 

της όλης επιχείρησης από τους ανώτερους διπλωματικούς αξιωματούχους, και δη 

από τον πρέσβη ή πρόξενο της χώρας στην περιοχή όπου θα υλοποιηθεί η 

επιχείρηση. Η διπλωματική αποστολή είναι αυτή που θα ζητήσει την εκτέλεση μιας 

ΕΕΑ και αυτή που θα φύγει τελευταία από την περιοχή εκκένωσης σηματοδοτώντας 

την ολοκλήρωση της αποστολής. 

Στη χώρα μας, έχει συσταθεί από το ελληνικό ΥΠΕΞ ένα συντονιστικό όργανο 

προς αντιμετώπιση σχετικών εκτάκτων καταστάσεων, η Μονάδα Διαχείρισης 

Κρίσεων, η οποία έχει την εποπτεία της επιχείρησης στο υψηλότερο επίπεδο. Το 

ΥΠΕΘΑ μέσω του ΓΕΕΘΑ είναι υπεύθυνο για την εξασφάλιση ταχείας αντίδρασης 

από μέρους των ΕΕΔ, προκειμένου να υποστηρίξει τις εθνικές θέσεις και 

συμφέροντα στο εξωτερικό σε ότι αφορά την προστασία απανταχού του ελληνισμού 

στο εξωτερικό.  

6.3 Προτάσεις - Εισηγήσεις 

Με την παρούσα εργασία αναπτύχθηκε η πλήρης περιγραφή διεξαγωγής ΕΕΑ 

και επ’ αυτής εντοπίστηκαν τυχόν ελλείψεις από πλευράς των φορέων που 

εμπλέκονται στις επιχειρήσεις εκκένωσης, επικεντρώνοντας στους βασικότερους 

δρώντες, το ΥΠΕΞ και το ΓΕΕΘΑ.  

Συμπερασματικά, συγκρίνοντας τα στοιχεία ενός γενικευμένου δόγματος 

επιχειρήσεων ΕΕΑ από έτερες χώρες, με τα διδάγματα που εξήχθησαν από τη 

μελέτη των περιπτώσεων των ελληνικών ΕΕΑ, διατυπώθηκαν κάποιες προτάσεις 

που μπορούν να βελτιώσουν τα αντανακλαστικά και τις ικανότητες αντίδρασης και 

αντιμετώπισης μελλοντικών αποστολών ΕΕΑ. Οι προτάσεις αυτές είναι ειδικότερα: 



(α) Αποτύπωση καθολικού τρόπου (Δόγματος) «Επιχειρήσεων 

Εκκένωσης Αμάχων - Noncombatant Evacuation Operations». 

(β) Συνεχής καταγραφή και «παρακολούθηση» των Ελλήνων πολιτών 

στο εξωτερικό, προκειμένου να είναι πάντα αξιόπιστος και κέραιος ο τρόπος 

εντοπισμού και ενημέρωσής τους σε περιόδους εντάσεων. 

(γ) Ανάπτυξη συνεχώς νέων δυνατότητων για επικοινωνίες με τις 

διπλωματικές αποστολές, που θα μπορούν να λειτουργούν αδιάλειπτα ακόμα και σε 

κρίσιμες περιόδους 

(δ) Σύναψη εκ των προτέρων όλων των απαιτούμενων συμβάσεων με 

μέσα υποστήριξης (αερομεταφορές, ακτοπλοϊκές κινήσεις κλπ) για την άμεση 

ενεργοποίηση τους σε περιπτώσεις ανάγκης.   

(ε)       Συνεχή καταγραφή από αρμόδιους φορείς των τοπικών συνθηκών σε 

χώρες που πιθανόν θα απαιτηθούν επιχειρήσεις εκκένωσης, ώστε η προετοιμασία 

όλων των μέσων να είναι πλήρης και η κάθε μελλοντική επιχείρηση να διεξαχθεί 

κάτω από τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. 

(στ) Άμεση αναγκαιότητα καθορισμού των συνθηκών επιχειρήσεων 

(Κανόνων Εμπλοκής), προκειμένου να αξιοποιείται στο έπακρο ο διαθέσιμος 

χρόνος έκβασης της επιχείρησης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΑΓΗΝΩΡ» 

 

 

Εικόνα Α-1: Αντιπλοίαρχος Δημήτριος Ευσταθίου, Κυβερνήτης Φ/Γ «Σαλαμίς»  
[Πηγή: (Navy n.d.)] 

 

 

Εικόνα Α-2: Περιοχή των επιχειρήσεων, λιμάνι Τρίπολης (Πηγή: Προσωπικό 
αρχείο Αντιπλοιάρχου κ. Δημήτριου Ευσταθίου) 
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Εικόνα Α-3: Περιοχή των επιχειρήσεων, λιμάνι Τρίπολης (Πηγή: Προσωπικό 

αρχείο Αντιπλοιάρχου κ. Δημήτριου Ευσταθίου) 

 

Εικόνα Α-4: Περιοχή των επιχειρήσεων, λιμάνι Τρίπολης (Πηγή: Προσωπικό 
αρχείο Αντιπλοιάρχου κ. Δημήτριου Ευσταθίου) 
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Εικόνα Α-5: Επιβίβαση στη Φ/Γ «Σαλαμίς» κατά την φάση της εκκένωσης 
(Πηγή: Προσωπικό αρχείο Αντιπλοιάρχου κ. Δημήτριου Ευσταθίου) 

 

Εικόνα Α-6: Επιβίβαση στη Φ/Γ «Σαλαμίς» κατά την φάση της εκκένωσης 
(Πηγή: Προσωπικό αρχείο Αντιπλοιάρχου κ. Δημήτριου Ευσταθίου) 



 

Εικόνα Α-7: Επιβίβαση στη Φ/Γ «Σαλαμίς» κατά την φάση της εκκένωσης 
(Πηγή: Προσωπικό αρχείο Αντιπλοιάρχου κ. Δημήτριου Ευσταθίου) 

 

Εικόνα Α-8: Επιβίβαση στη Φ/Γ «Σαλαμίς» κατά την φάση της εκκένωσης (Πηγή: 
Προσωπικό αρχείο Αντιπλοιάρχου κ. Δημήτριου Ευσταθίου) 
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Εικόνα Α-1: Σταθμός ελέγχου επί της Φ/Γ «Σαλαμίς»  (Πηγή: Προσωπικό αρχείο 

Αντιπλοιάρχου κ. Δημήτριου Ευσταθίου) 

 

Εικόνα Α-10: Σταθμός ελέγχου επί της Φ/Γ «Σαλαμίς»  (Πηγή: Προσωπικό αρχείο 
Αντιπλοιάρχου κ. Δημήτριου Ευσταθίου) 



 

Εικόνα Α-11: Σταθμός ελέγχου επί της Φ/Γ «Σαλαμίς»  (Πηγή: Προσωπικό αρχείο 
Αντιπλοιάρχου κ. Δημήτριου Ευσταθίου) 

 

Εικόνα Α-12: Υποδοχή της Φ/Γ «Σαλαμίς» στον Πειραιά από τον Πρέσβη της 
Κίνας με τη σύζυγο του (Πηγή: Προσωπικό αρχείο Αντιπλοιάρχου κ. Δημήτριου 
Ευσταθίου) 



116 

 

Εικόνα Α-13: Κατά την άφιξη της Φ/Γ «Σαλαμίς» στο λιμάνι του Πειραιά. 
Διακρίνονται από αριστερά,  ο επικεφαλής του τμήματος της Δ.Υ.Κ, ο Διοικητής της 
2ης Μοίρας Φρεγατών, ο πρέσβης της Κίνας και ο κυβερνήτης της Φ/Γ «Σαλαμίς» 
(Πηγή: Προσωπικό αρχείο Αντιπλοιάρχου κ. Δημήτριου Ευσταθίου) 

 

 

 

 

 

 


