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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

   Κάθε επιστημονική εργασία εκφράζει όχι μόνο το σύνολο των  
ακαδημαϊκών εμπειριών που αποκτά κανείς θητεύοντας  στις διάφορες 
βαθμίδες εκπαίδευσης αλλά ταυτόχρονα και πολλές από τις εμπειρίες που 
γίνονται μαθήματα. 
   Η παρούσα εργασία στηριζόμενη σε διεθνή βιβλιογραφία και 
προσωπικές απόψεις και εμπειρίες γεννήθηκε από την ανάγκη της 
ικανοποίησης των προβλεπόμενων από το ακαδημαϊκό πρόγραμμα 
μεταπτυχιακών σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη 
Επιχειρήσεων. 
   Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω και δημόσια τη σύζυγο μου 
Στυλιανή Τσιούκη, τους γονείς μου Δημήτρη και Βαρβάρα Μπινιατίδου 
για την υπομονή και την  υποστήριξη τους. Όπως επίσης και τον 
επιβλέποντα καθηγητή μου Αξιότιμο Κο Γεώργιο Πιπερόπουλο για την 
συνεχή καθοδήγηση και την αμέριστη συμπαράσταση του. 
     

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Α. Σκοπός παρούσας εργασίας 

    

Κάθε άνθρωπος πρέπει να μάθει να ζει με τις κρίσεις ακριβώς επειδή ως άτομο ή ως 

οικογενειάρχης, ως μέλος μιας κοινωνίας, κάτοικος μίας συγκεκριμένης χώρας, ως 

εργαζόμενος, προϊστάμενος ή υφιστάμενος και ως φορέας ατομικής ή συλλογικής 

ευθύνης, θα αντιμετωπίσει πολλές, κατά τη διάρκεια της ζωής του. Οι κρίσεις, 

δυστυχώς, είναι αναπόφευκτες. Γιατί στην πραγματικότητα, τίποτα δεν είναι τέλειο 

και μόνιμο. Η τελειότητα αποτελεί στόχο που επιδιώκεται κα μερικώς ικανοποιείται 

αλλά ποτέ δεν επιτυγχάνεται σε καθολική μορφή. Η μονιμότητα υπακούει στο νόμο 

της εντροπίας. Τα πάντα ρει. Η οποιαδήποτε κανονικότητα ρέπει προς την 

αντικανονικότητα. Και κάθε δραστηριότητα, διαδικασία, τρόπος, λειτουργία ή 

ενέργεια, όσο συγκροτημένη και αν είναι, δεν παραμένει ίδια σε όλη τη διάρκεια της1 

Κάπου κάποτε θα αντιμετωπίσει μία κρίση. 
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   Στο σημερινό κόσμο των ανατροπών, των συνταρακτικών εξελίξεων, της 

παγκοσμιοποίησης, των εθνολογικών ανακατατάξεων, των ασύμμετρων απειλών,  οι 

κρίσεις σε γεωστρατηγικό  επίπεδο  αποτελούν μία αναμενόμενη πραγματικότητα 

παρά μία παρένθεση στην καθημερινή μας ρουτίνα. 

   Ένας τύπος των «μέσων διαχείρισης κρίσεων» που έχουν στα χέρια τους 

μεμονωμένες Κυβερνήσεις ή αμυντικοί Συνασπισμοί ακόμη και ένας οργανισμός 

ασφάλειας (π.χ. ΟΗΕ)για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε διεθνούς κρίσης είναι τα 

εναέρια μέσα. Από την εποχή μαζικής κατασκευής αεροπλάνων πριν από ογδόντα 

έτη, η δύναμη αέρα έχει γίνει ο κυρίαρχος παράγοντας σε κάθε πεδίο μάχης, 

πολλαπλασιαστής ισχύος, κέντρο βάρους της μαχητικής ισχύος των ενόπλων 

δυνάμεων. Κάθε έθνος ενδιαφερόμενο για την ανεξαρτησία και την κυριαρχία του, 

πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα τα αεροπορικές του δυνάμεις και να διασφαλίσει ότι οι 

δυνάμεις αυτές είναι καλά εκπαιδευμένες, σύγχρονες και έτοιμες να δεχθούν τις 

προκλήσεις του πάντα επισφαλούς μέλλοντος. 

   Στην αρχή του 21ου αιώνα με την πτώση του Ανατολικού Μπλοκ, με το άνοιγμα 

των συνόρων και την ολοένα και περισσότερο επεκτεινόμενη παγκοσμιοποίηση, όλα 

τα κράτη προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα θέματα ασφαλείας και κρίσεων μέσα 

στα πλαίσια διεθνών οργανισμών- συμμαχιών- ενώσεων με τις κυριότερες από αυτές 

που μπορούν να φέρουν και το βάρος της αποτροπής γενικότερων διεθνών 

αναφλέξεων να είναι οι: Ο.Η.Ε, ΝΑΤΟ, Ε.Ε, Ο.Α.Σ.Ε .  

   Ο κύριος σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο προσδιορισμός του ρόλου των 

Εναέριων Μέσων στη διαχείριση διεθνών κρίσεων μέσα στα πλαίσια των διεθνών 

αυτών οργανισμών με απόδοση ιδιαίτερης βαρύτητας στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ. 

  Στην μελέτη μου αυτή  συνεχής αρωγός υπήρξε η θητεία μου ως Αξιωματικός 

Αεροπορικών Επιχειρήσεων Ελικοπτέρων στους δύο παραπάνω Οργανισμούς στην 

Βοσνία και Κόσσοβο καθώς και η μελέτη των εγγράφων απόρρητων και μη του 

ΝΑΤΟ και της ΕΕ. 

 

I  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΗΣ-ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ 

1. Ορισμός της κρίσης σε στρατηγικό επίπεδο 
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   Στην Ελληνική γλώσσα, η λέξη κρίση από το ρήμα κρίνω, έχει δύο έννοιες. Η 

πρώτη είναι η διαδικασία του «κρίνειν». Κρίνω σημαίνει χαρακτηρίζω. Κρίνω 

κάποιον, μία πράξη του, μία συμπεριφορά του, μία στάση του. Με την σημασία αυτή 

υπάρχουν και οι έννοιες της επίκρισης, κατάκρισης. Η δεύτερη έννοια της λέξης 

‘κρίση’ είναι αυτή που χαρακτηρίζει μία επικίνδυνη κατάσταση, κρίσιμη, δύσκολη, 

μια μη κανονική κατάσταση. 

   Συγκεκριμένα, κρίση είναι μια εκτροπή από την κατάσταση της κανονικότητας ,που 

γίνεται σε ένα σημείο καμπής, στο οποίο ανατρέπεται ένα status quo, με διαφορετική 

κάθε φορά ένταση, ταχύτητα, και αιτιολογία και δημιουργείται ένα καινούργιο status 

quo,δυναμικό, ασταθές, ρευστό, δύσκολα ελεγχόμενο και επικίνδυνο, που πρέπει να 

αντιμετωπιστεί για να επανέλθει η κατάσταση της κανονικότητας . 

   Σε στρατηγικό επίπεδο, ένας ορισμός της κρίσης είναι ο εξής : σημαντική αλλαγή 

στην ποσότητα, ποιότητα ή την έκταση των σχέσεων μεταξύ δύο κρατών2 . 

   Γενικά, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι κρίση σε γεωστρατηγικό επίπεδο είναι μια 

σειρά αλληλοεπιδράσεων μεταξύ των κυβερνήσεων δύο ή περισσοτέρων κρατών, ή, 

με τις τελευταίες εξελίξεις των ασύμμετρων απειλών (βλ.11η Σεπτεμβρίου), μεταξύ 

κυβέρνησης και ενός οπλισμένου συνόλου, η οποία κρίση περικλείει και πρόκληση 

στην υπάρχουσα δομή του συστήματος . 

   Οι κρίσεις και η διαχείριση τους στην περιοχή άμεσου ενδιαφέροντος της 

Ελλάδας,(Βαλκάνια-Μεσόγειος-M.Ανατολή-Εύξεινος Πόντος), αποτελεί θέμα 

υψίστης στρατηγικής σημασίας διότι συνδέεται άμεσα με την εθνική μας ασφάλεια. 

 

2. Αίτια  της κρίσης 

   Τους παράγοντες από τους οποίους μπορεί να απορρέει ή να προκαλείται μία κρίση 

μπορούμε να τους κατατάξουμε σε δύο κατηγορίες, στα αίτια και στα αίτια-αφορμές. 

Στα αίτια κατατάσσονται το ίδιο το σύστημα και οι δυνάμεις που δρουν σε αυτό. Στα 

αίτια-αφορμές μπορούν να κατηγοριοποιηθούν η λανθασμένη λήψη αποφάσεων, η 

παρανόηση ή η αδιαφορία ή αδράνεια διαχείρισης προβλημάτων ή κρίσης, τα τυχαία 

γεγονότα ή η πρόκληση. 

    Α. Το σύστημα 
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   Πρόκειται για το διεθνές ή το ίδιο το εσωτερικό πολιτικό σύστημα. Συνήθως στη 

βιβλιογραφία γίνεται διάκριση μεταξύ σταθερών και ασταθών διεθνών συστημάτων. 

Το κριτήριο διάκρισης είναι το κατά πόσο αυτά τα συστήματα από τη δομή τους και 

την λειτουργία τους εμπεριέχουν την τάση και ωθούν τα μέλη του συστήματος σε 

συγκρούσεις  

   Ως σταθερά διεθνή συστήματα θεωρούνται στη βιβλιογραφία τα πολυπολικά με 

έναν περιορισμένο αριθμό παραγόντων ίσης περίπου ισχύος με τα διπολικά 

συστήματα. Ως παράδειγμα σταθερού πολυπολικού συστήματος αναφέρεται αυτό του 

19ου αιώνα που δημιουργήθηκε με το Συνέδριο της Βιέννης το 1815. Ως παράδειγμα 

σταθερού διπολικού συστήματος αναφέρεται το μεταπολεμικό σύστημα με τις δύο 

πυρηνικές υπερδυνάμεις, τις ΗΠΑ και την ΕΣΣΔ.3  

    Β. Οι δυνάμεις 

   Στα πλαίσια του κάθε εσωτερικού ή διεθνούς συστήματος δρουν δυνάμεις οι οποίες 

χαρακτηρίζονται, ανάλογα με τις επιδιώξεις τους, σε συντηρητικές και 

αναθεωρητικές. Οι συντηρητικές δυνάμεις επιδιώκουν τη διατήρηση του υπάρχοντος 

καθεστώτος, ενώ οι αναθεωρητικές, που δεν είναι ευχαριστημένες με αυτό, 

επιδιώκουν να το ανατρέψουν. Στη βάση αυτού του ανταγωνισμού μεταξύ 

συντηρητικών και αναθεωρητικών δυνάμεων έχει εκπονηθεί η λεγόμενη θεωρία του 

κύκλου της ισχύος3. 

   3. Η Διεθνής Κρίση Σήμερα 

   Η  διαχείριση κρίσης σήμερα παρουσιάζει δυσκολίες  εξαιτίας  δύο κυρίαρχων  

λόγων. Ο πρώτος είναι εννοιολογικός και αντανακλά τη μεταβλητή φύση των 

κρίσεων και αλλάζει σύμφωνα  με το διεθνές περιβάλλον (μετά από την περίοδο του 

ψυχρού πολέμου). 

   Ο προσδιορισμός  των κρίσεων  δεν είναι αποκλειστικά  θεωρητικό  πρόβλημα. 

Είναι ένας  κεντρικός  λειτουργικός  παράγοντας  της διαχείρισης κρίσης. Απλά το να 

προσδιορίσει κανείς  μια κατάσταση ως κρίση είναι ένας πολιτικός προσδιορισμός 

που μπορεί να έχει σημαντικές λειτουργικές επιπτώσεις. Μια γκρίζα κατάσταση 

κυριαρχεί μέχρι να επιβεβαιωθεί μια κρίση που μπορεί να είναι είτε επικείμενη είτε 

αναμενόμενη κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σήμερα 

καθώς απομακρυνόμαστε από την έννοια των κρίσεων του ψυχρού πολέμου  ως 

περίοδοι διεθνούς έντασης που ξεκινούσε από την χρήση βίας   μεταξύ  κρατών. 
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Σήμερα, κανένα δόγμα διαχείρισης κρίσης δεν υφίσταται πέραν από γενικές 

κατευθύνσεις στα πλαίσια της πολιτικοστρατιωτικής συνεργασίας.4

    Οι πολιτικό-στρατιωτικές κρίσεις πρέπει να εξετάζονται ευρύτερα. Η θεωρία 

διεθνών  κρίσεων στο μεγαλύτερο μέρος της στρέφεται στην αποφυγή της 

σύγκρουσης που ακολουθεί μια περίοδο οξείας έντασης. Η πιο σχετική μορφή της 

είναι ο σταθερός συντονισμός πολιτικών και στρατιωτικών μέτρων σε μια  

περιφερειακή σύγκρουση. Μια άλλη σημαντική πτυχή της κρίσης είναι η διεθνής 

διπλωματία. Επιπλέον, οι εσωτερικές έκτακτες ανάγκες απαιτούν επίσης την προσοχή 

και θέτουν σοβαρές προκλήσεις διαχείρισης  κρίσης για πολλές χώρες (όπως η 

Τσετσενία στην περίπτωση της Ρωσίας). Για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για όλη τη 

Δυτική Ευρώπη η δυνατότητα μιας εσωτερικής τρομοκρατικής επίθεσης που 

περιλαμβάνει χρήση όπλων μαζικής καταστροφής προβληματίζει και δημιουργεί 

καινούργιες θεωρίες περί τη διαχείριση των Διεθνών Κρίσεων.  

 

II. ΙΣΤΟΡΙΚΗ  ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ 

1.Εξέλιξη των μέσων 

   Η ιστορική πρόοδος της δύναμης αέρα έχει παρουσιάσει συνεχή αυξανόμενη τάση. 

Οι στρατιωτικές εφαρμογές προέκυψαν αρκετά νωρίς, υπό μορφή δοκιμών για να 

καθιερώσουν την ανωτερότητα της τρίτης διάστασης πέρα από τον τομέα της 

χερσαίας μάχης. Οι Ιταλοί χρησιμοποίησαν τα αεροσκάφη για τις αποστολές 

αναγνώρισης στην Τρίπολη το 1910-1912, και οι Αμερικανοί έκαναν τις πρώτες 

προσπάθειές τους στη λήψη της εναέριας δύναμης  στη θάλασσα από το 1910-1911. 

   Η  αεροπορική τεχνολογία  έκανε ακόμα τα πρώτα βήματα της σε εκείνους τους 

χρόνους, η πρόοδος της όμως παρακωλύθηκε από όλα τα είδη προκαταλήψεων που 

υπήρχαν την συγκεκριμένη περίοδο. Κατά συνέπεια, όταν ξέσπασε ο  Α’ Παγκόσμιος 

Πόλεμος, κανένα από τα αντιμαχόμενα  έθνη δεν είχε κάποιο δόγμα χρησιμοποίησης 

των εναέριων μέσων αλλά και μία σαφή επιχειρησιακή ετοιμότητα έτσι ώστε να έχει  

αεροπορική υπεροχή. Αλλά, μόλις αποκτήθηκε η αρχική εμπειρία, η ανάπτυξη που 

επακολούθησε ήταν βαθμιαία επιταχυνόμενη με εκπληκτικούς ρυθμούς. Οι 

αποστολές αναγνώρισης ήταν πάλι ο φυσικός πρώτος τομέας της εφαρμογής για το 

νέο κλάδο των στρατιωτικών υπηρεσιών και αποδείχθηκε από τη μια τόσο επιτυχής, 
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και από την άλλη τόσο ενοχλητικός, που τότε πρωτοεμφανίστηκε  η ανάγκη 

αντιαεροπορικής δράσης.5 Τα πρώτα όπλα, προσωπικά πιστόλια που είχαν οι πρώτοι 

πιλότοι  ή πλοηγοί, αντικαταστάθηκαν σύντομα από τα βαρύτερα όπλα, κυρίως 

πολυβόλα που εγκαταστάθηκαν πάνω στο άνω πτερύγιο ή πίσω από το οπίσθιο 

πιλοτήριο του αεροπλάνου. Το αποφασιστικότερο όργανο του αεροπορικού πεδίου 

μάχης, το μαχητικό μόλις  είχε γεννηθεί. 

   Το πρόβλημα με τα πρώτα μαχητικά ήταν να δημιουργηθεί ένας αποτελεσματικός 

και ακριβής τρόπος  πυροβολισμού προς τα εμπρός από πίσω από το στροφείο. Μια 

λύση ήταν μια προωθητική μηχανή, αλλά τα αεροσκάφη αυτού του τύπου φάνηκαν 

να υστερούν στην ευκινησία και την ταχύτητα. Ένας γάλλος υπολοχαγός με το όνομα 

Garros εισήγαγε  μια απλή καινοτομία τοποθετώντας  μεταλλικές σφήνες στα 

πτερύγια της προπέλας  και πυροβόλησε μέσω της περιστρεφόμενης προπέλας. Οι 

σφαίρες  χτυπώντας στα πτερύγια εξοστρακίζονταν πλευρικά. Αν και η προπέλα 

έχασε μέρος από την αποδοτικότητά της, η πρώτη σημαντική ανακάλυψη στον 

εναέριο αγώνα είχε γίνει. Σύντομα ερχόμενη η ανακάλυψη του συγχρονισμένου 

πολυβόλου του Anthony Fokker, πρόσθεσε στις μάχες μια σφοδρότητα . Μαζί με την 

ανάπτυξη των νέων τύπων και του εξοπλισμού αεροσκαφών, οι νέες εφαρμογές της 

εναέριας δύναμης επεκτάθηκαν και μέχρι το τέλος του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου  

σχεδόν όλες οι σύγχρονες μέθοδοι  εναερίου πολέμου εφαρμόζονταν. Εκτός από τις 

αποστολές μάχης  και αναγνωρίσεως, διενεργούνταν και  επιχειρήσεις επίθεσης κατά 

εδάφους από  βομβαρδιστικά αεροπλάνα. Από την τελική φάση του πολέμου, οι 

κορυφαίες ταχύτητες είχαν αυξηθεί σε περίπου 200 χιλιόμετρα ανά ώρα, τα μέγιστα 

ύψη σε περίπου 6000 μέτρα και τα μεγέθη μηχανών μεταξύ 200 και  400 Η.Ρ. 

   Ενώ η αεροπορική τεχνολογία  είχε  ήδη ανοίξει νέους ορίζοντες στις στρατιωτικές 

εφαρμογές της πτήσης ως το   ξέσπασμα του   Β’ Παγκοσμίου Πολέμου,  τα δόγματα 

χρήσης εναέριων μέσων ήταν πρόωρα και διαμορφώνονταν  μόνο μέσω της εμπειρίας 

του πολέμου από όπου και οι διοικητές αντλούσαν μαθησιακές εμπειρίες για τις 

σωστές προτεραιότητες και ήταν σε θέση να αναπτύξουν το σωστό είδος υλικού και 

εξοπλισμού. Η ανωτερότητα αέρα αποδείχθηκε συντριπτικής σπουδαιότητας, και η 

ανάγκη για τις συγκεντρωμένες, εύκαμπτες επιχειρήσεις αέρα έγινε πλέον προφανής. 

Μέχρι το τέλος του πολέμου οι ταχύτητες των ελικοφόρων αεροπλάνων  ήταν 

περίπου 600 χιλιόμετρα ανά ώρα, πετούσαν σε πάνω από 10.000 μέτρα και η δύναμη 

 9



μηχανών ήταν παραπάνω από 2000 Η.Ρ. Μερικοί τύποι  αεριωθούμενων(jet) 

αεροπλάνων είχαν καταστεί επίσης λειτουργικοί, με τις κορυφαίες ταχύτητες περίπου 

900 χιλιομέτρων ανά ώρα, και η βασική δομή των σύγχρονων συστημάτων 

επιτήρησης και ελέγχου ήταν ήδη μία πραγματικότητα .  

   Ο ψυχρός πόλεμος, με την έμφασή του στα πυρηνικά όπλα, κατεύθυνε τη 

στρατιωτική τεχνολογία αεροπορίας σε έναν μάλλον στενό τομέα  προγραμματισμού. 

Τα στρατηγικά πυρηνικά βομβαρδιστικά αεροπλάνα από την πλευρά του 

επιτιθέμενου και τα υπερηχητικά αναχαίτισης με τον εξοπλισμό βλημάτων στην 

αμυντική πλευρά επικράτησαν στη λειτουργική και στην τεχνική σκέψη. Ψηλά και 

γρήγορα ήταν οι βασικές επιδιώξεις, έτσι, παραδοσιακές αρετές μαχητικών όπως η 

ευκινησία και η δύναμη πυροβόλων έπεσαν σε δεύτερη μοίρα. Οι διάφοροι πόλεμοι 

και οι συγκρούσεις που πραγματοποιήθηκαν στον κόσμο σύντομα δίδαξαν στους 

ανθρώπους τα παθήματα που επρόκειτο να γίνουν μαθήματα για το μέλλον. Η 

εναέρια υπεροχή έπρεπε να εδραιωθεί πριν να ξεκινήσει οποιαδήποτε άλλη χερσαία 

επιχείρηση. Αυτή η εναέρια υπεροχή κερδίζεται μόνο με τα μαχητικά αεροσκάφη. Οι 

πιλότοι των μαχητικών έπρεπε να κυριαρχήσουν στην τακτική και στον ελιγμό του 

αγώνα, και τα αεροπλάνα τους έπρεπε να είναι ικανά και για αναχαίτιση και για 

αερομαχία.  

   Ο πόλεμος του Περσικού Κόλπου ήταν ο πρώτος στον οποίο η εναέρια στρατηγική, 

εκπαίδευση και ο εξοπλισμός αέρα ήταν στο ίδιο επίπεδο με την τεχνολογία και τους 

αντικειμενικούς σκοπούς του πολέμου. Εκεί εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το δόγμα  

Αir-Land Battle αλλά αυτό ίσχυσε μόνο για μια  από τις αντιμαχόμενες πλευρές, των 

Συμμάχων. Αυτή ήταν άλλωστε και η κυριότερη αιτία του τελικού συντριπτικού 

αποτελέσματος και του ρυθμού με τον οποίο επιτεύχθηκε αυτό. 

2 .Ιστορική αναδρομή της Στρατηγικής Αξίας της Εναέριας Δύναμης 

   Παράλληλα με την τεχνική ανάπτυξης των δυνατοτήτων της αεροπορίας και η 

στρατηγική αξία της εναέριας δύναμης  αυξανόταν σταθερά και συνεχώς. Επίσης, 

όπως και η τεχνολογία, η στρατηγική χρησιμοποίηση  υπήρξε  στόχος πολλών 

υποψιών και προκαταλήψεων. Πιθανώς η ευρύτατα γνωστή περίπτωση είναι το 

Στρατοδικείο που έγινε το 1925 του Στρατηγού Mitchell, που πρόβλεψε την 

αυξανόμενη αξία της  αεροπορικής δύναμης  και πραγματοποίησε  μια δοκιμή 
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βομβαρδισμού που ήταν τόσο επιτυχής που, τι ειρωνεία αλήθεια, του κόστισε την 

εργασία του και το βαθμό του. 

   Οι   αεροπορικές επιχειρήσεις στη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου ήταν 

χρήσιμες αλλά όχι και αποφασιστικές. Η συνεχής ροή των πληροφοριών που 

αποκτήθηκαν από τη φωτογραφία και τις  πτήσεις αναγνώρισης για την υποστήριξη 

της υπηρεσίας πληροφοριών και της στοχοθέτησης, αποδείχθηκε  ανεκτίμητη, και 

μαζί με την αεροπορική υπεροχή ήταν ουσιαστικές  για τις διάφορες επιχειρήσεις, 

αλλά δεν ήταν  βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία στο έδαφος ή στη θάλασσα. Οι 

αποστολές βομβαρδισμού ήταν μικρής στρατιωτικής σημασίας λόγω των 

περιορισμένων ωφέλιμων φορτίων, αλλά είχαν κάποια ψυχολογική επίδραση, ειδικά 

μεταξύ του άμαχου πληθυσμού. Οι επιθέσεις εγγύς αεροπορικής υποστήριξης 

χερσαίων τμημάτων  χρησιμοποιούνταν στην τελευταία φάση του πολέμου λόγω του 

μικρού διαμετρήματος  των πυροβόλων όπλων και των μεγέθους χειροβομβίδας  

βομβών. Εντούτοις, οι αεροπορικές επιχειρήσεις είχαν αποδείξει την αξία τους στη 

μάχη και κανένας ευφυής διοικητής δεν θα μπορούσε να φανταστεί να αντιμετωπίσει  

έναν πλήρως εξοπλισμένο εχθρό χωρίς αεροπορικά μέσα. Από την άλλη όμως, οι 

περισσότεροι από τους υψηλόβαθμους Αξιωματικούς θεωρούσαν ακόμα τις 

αεροπορικές ενέργειες ως χόμπι για τους παράτολμους που έφερναν μερικές μάλλον 

ενοχλητικές ιδέες στη στρατιωτική κοινότητα. 

   Ο Β΄ Παγκόσμιος  Πόλεμος  οδήγησε  σε  μία  μεγάλη ανατροπή από την άποψη 

συμπεριφορών και αποτελεσμάτων. Οι κυριότερες δυνάμεις είχαν  διαφορετικές 

φιλοσοφίες σχετικά με το εναέριο πεδίο μάχης. Η Γερμανία και η Σοβιετική Ένωση 

διατήρησαν τις Πολεμικές Αεροπορίες τους στους τακτικούς τους ρόλους, ενώ οι 

ΗΠΑ και η Μεγάλη Βρετανία άρχισαν να διευρύνουν το πεδίο της  Πολεμικής 

Αεροπορίας περιλαμβάνοντας την στις στρατηγικές αποστολές. Το νέο 

χαρακτηριστικό γνώρισμα, κοινό για όλους,  στη διάρκεια αυτού του πολέμου: ήταν  

η αεροπορική υπεροχή, ή η δυνατότητα να αμφισβητηθεί η αντίπαλη αεροπορική 

υπεροχή στις κρίσιμες φάσεις του αγώνα. Η αεροπορία αποδείχθηκε απαραίτητη 

προκειμένου να συνεχιστεί  οποιαδήποτε χερσαία ή θαλάσσια επιχείρηση. Αυτό  

ίσχυε και από τη πλευρά  των αμυνόμενων και από την πλευρά των επιτιθέμενων.6

   Ένα από τα  παραδείγματα αμυντικού αγώνα  που έχει γραφτεί στην ιστορία είναι η 

Μάχη της Βρετάνης.  Μετά από τη γρήγορη συνθηκολόγηση των Κάτω χωρών και 
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της Γαλλίας, η Γερμανία ήταν έτοιμη να κατακτήσει τη Μεγάλη Βρετανία,  της 

οποίας  η υπεράσπιση του εδάφους απέμεινε  στην πρόκληση  καταστροφών μετά από 

την σκόπιμη εσπευσμένη εκκένωση από το Dunkirk.Παρόλα αυτά, υπήρξε ακόμα ένα 

εμπόδιο προτού να αρχίσει η Επιχείρηση Seelöwe. Η Αεροπορική Υπεροχή  στο 

Στενό της Μάγχης  και τη νότια Αγγλία κρίθηκε απαραίτητη για αυτήν την περίπλοκη 

χερσαία και θαλάσσια προσπάθεια . Η Γερμανία θεώρησε αυτό ως αρκετά εύκολη 

αποστολή μετά από τις γρήγορες νίκες της  Luftwaffe στην Πολωνία, την Ολλανδία, 

το Βέλγιο και τη Γαλλία. Όμως η RAF είχε  ήδη αρχίσει  τις προετοιμασίες της για 

την υπεράσπιση της χώρας κατά τη διάρκεια της επιχείρησης των Γερμανών  κατά 

της Γαλλίας, αρνήθηκε να δεσμεύσει άλλες δυνάμεις σε εκείνη την περιοχή και 

αφοσιώθηκε μόνη της στην ενίσχυση της εναέριας υπεράσπισης. Ένα μεγάλο 

πλεονέκτημα, την σημασία του οποίου οι Γερμανοί υποτίμησαν, ήταν το εσωτερικό 

δίκτυο ραντάρ εγκαίρου προειδοποίησης που είχαν αναπτύξει οι Άγγλοι. Ο αριθμός 

εκπαιδευμένων πιλότων έγινε ο κρίσιμος παράγοντας για τη Μεγάλη Βρετανία. Τα 

περιθώρια ήταν εξαιρετικά στενά, αλλά επικράτησε της δοκιμής, και το σχέδιο 

εισβολής τοποθετήθηκε σε ράφι για πάντα. Οι πιλότοι των  μαχητικών αεροσκαφών 

είχαν σώσει τη χώρα και ο Churchill είχε πει τα ιστορικά εκείνα λόγια: «Ποτέ στον 

τομέα της ανθρώπινης σύγκρουσης δεν αφέθηκε τόσο πολύ από τόσο πολλούς  σε  

τόσους λίγους». 

   Γνωστά παραδείγματα επιθετικών επιχειρήσεων όπου τα εναέρια μέσα έπαιξαν 

καθοριστικό ρόλο είναι η μάχη του Midway στον Πόλεμο του Ειρηνικού, η Απόβαση 

της Νορμανδίας και η επακολουθούσα στη Γερμανία. Μόλις η Ιαπωνία και η 

Γερμανία δεν ήταν πλέον ικανές να αντιμετωπίσουν την ανωτερότητα των  αντιπάλων 

τους στον αέρα, η τελική ήττα ήταν μόνο  θέμα πλέον χρόνου. 

   Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου η Αεροπορική δύναμη παγίωσε τη 

θέση της ως ίσος στρατιωτικό κλάδος με τους άλλους, και σε πολλές χώρες  μετά από 

τον Β΄ΠΠ  η Πολεμική Αεροπορία έγινε ανεξάρτητη και η ηγεσία της μπόρεσε να 

εφαρμόσει κατάλληλα τις μεθόδους που απαιτήθηκαν από τα πρόσθετα 

χαρακτηριστικά των  αεροπορικών επιχειρήσεων. Το πιο σημαντικό από όλα ήταν   

ότι η πολιτική ηγεσία πολλών χωρών συνειδητοποίησε ότι η αεροπορική δύναμη   θα 

αποτελέσει στο μέλλον ένα κυρίαρχο  παράγοντα στην πολιτική ασφάλειας  και 

προετοιμάστηκε για να επενδύσει σε αυτήν σε ουσιαστικό βαθμό. Η ιστορία από τότε 
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έχει αποδείξει ότι αυτές οι επενδύσεις ήταν απόλυτα δικαιολογημένες και οι 

ενδιαφερόμενες χώρες έχουν επικρατήσει  στους περισσότερους  πολέμους και 

ένοπλες συγκρούσεις που επακολούθησαν. 

   Οι συγκρούσεις που έλαβαν χώρα μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο είναι  μεταβλητής  

κλίμακας και φύσης όσο αφορά στη χρήση εναέριων μέσων. Ο πόλεμος  της Κορέας, 

από μία άποψη,  ήταν μια μικρής κλίμακας επέκταση του δεύτερου παγκόσμιου 

πολέμου, στον οποίο τα αεριωθούμενα μαχητικά επικράτησαν στον αέρα και τα 

στρατεύματα των Ηνωμένων Εθνών έκαναν  χρήση της εγγύς αεροπορικής 

υποστήριξης ακόμα και στη  τελική γραμμή εφόδου εξουδετερώντας με ακρίβεια τους 

στόχους. Η στρατιωτική επιτυχία στις διάφορες σύντομες στρατιωτικές επιχειρήσεις 

στη Μέση Ανατολή, συνδέθηκε επίσης με τη δυνατότητα αεροπορικής υπεροχής. Ο 

πόλεμος του Βιετνάμ ήταν πιθανώς η  σοβαρότερα παρερμηνευμένη εκστρατεία στη 

στρατιωτική ιστορία. Η κακή χρησιμοποίηση των στρατιωτικών δυνάμεων, και 

ειδικότερα της αεροπορικής δύναμης  σε αυτήν την περίπτωση, για πολλούς κύκλους, 

συμπεριλαμβανομένων και των επαγγελματικών, κατανοήθηκε λανθασμένα  ως προς 

την ακαταλληλότητα του εξοπλισμού και την ανικανότητα των σχηματισμών, των 

οποίων τους δόθηκε στρατιωτική αποστολή χωρίς να τους δοθεί η άδεια να 

εφαρμόσουν σταθερές στρατιωτικές μεθόδους. Στρατηγικά, εντούτοις, το Βιετνάμ 

«άνοιξε τα μάτια» της διεθνούς κοινότητας αεροπορικών μέσων   σε όλο τον κόσμο 

και προκάλεσε την σύγχρονη κατάρτιση των πιλότων και την τεχνολογία των 

μαχητικών προγραμματίζοντας τους  να επιστρέψουν στις σωστές προτεραιότητες, οι 

οποίες ήταν κάπως ξεχασμένες στη σκιά του ψυχρού πολέμου.5

   Οι ακραίες περιπτώσεις  κλιμάκωσης των αεροπορικών επιχειρήσεων  είναι οι 

επιχειρήσεις εναντίον ανταρτών και οι αερομαχίες . Στην πρώτη περίπτωση υπάρχουν 

λίγα περιθώρια για  τη συμμετοχή της υψηλής τεχνολογίας στις απομονωμένες 

αψιμαχίες αεροσκαφών  με τα μικρά  αντιαεροπορικά όπλα, ενώ οι αερομαχίες  είναι 

η τελευταία επίδειξη της δύναμης αέρα στην οποία η μόνη ενεργός μαχητική μονάδα  

είναι τα εναέρια μέσα. Στην περίπτωση χρήσης εναέριων μέσων κατά ανταρτών ο 

αντικειμενικός σκοπός είναι συνήθως να καταστραφεί κάποιος περιορισμένος στόχος 

ή να εφαρμοστεί  κάποια μορφή τιμωρίας με την εξάλειψη ενός συστήματος ή μίας 

λειτουργίας που ανήκει στον αντίπαλο. Οι αερομαχίες περιλαμβάνουν 
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χαρακτηριστικά ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης  των πιλότων και ένα περίπλοκο 

επίπεδο  τεχνολογίας οπλικών συστημάτων . 

  Ο πόλεμος του Κόλπου ήταν μια νέα κρίσιμη καμπή στη στρατιωτική ιστορία. Ενώ 

στον Β΄ΠΠ η  αεροπορική υπεροχή είχε γίνει μία από τις προϋποθέσεις για την 

εκτέλεση των χερσαίων και των θαλασσίων επιχειρήσεων, η συνεχιζόμενη ανοδική 

τάση στην συμμετοχή των εναέριων μέσων είχε φθάσει τώρα στο σημείο όπου η 

ανωτερότητα στον αέρα ήταν τώρα  η προϋπόθεση για τη νίκη στον πόλεμο. Η 

αποφασιστικότητα των αεροπορικών  επιχειρήσεων  από το σημείο της πρωτοβουλίας 

συνολικά  έως και το τελικό αποτέλεσμα της εκστρατείας αποδείχθηκε με  εξαιρετική 

σαφήνεια. Πρέπει να αναφερθεί ότι ο ηττημένος αντίπαλος κατείχε τις τρομερές 

δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένου ενός μεγάλου στρατού με  σύγχρονο σχετικά 

εξοπλισμό  όμως αυτό που του  έλειπε ήταν η σωστή φιλοσοφία του εναέριου 

πολέμου και η σωστή εκτίμηση της αποφασιστικότητας της αεροπορικής δύναμης.  

Χωρίς την  γνώση του, η ιρακινή ηγεσία ήταν καταδικασμένη να χάσει τον πόλεμο 

προτού καν  αρχίσει.7. 

   Πολλές από τις χώρες που ανήκαν στο συνασπισμό ήταν πεπεισμένες για την αξία 

της αεροπορικής υπεροχής, έτσι ώστε ούτε ο τρόπος ενεργείας τους ούτε η έκβαση 

δεν ήταν έκπληξη για τους ηγέτες τους, στην πραγματικότητα, αναμένονταν βάσει 

των προ-πολέμου προσομοιώσεων και ασκήσεων. Η μεγαλύτερη έκπληξη, στην 

πραγματικότητα, ήταν ο τόσο χαμηλός αριθμός θυμάτων μεταξύ των συμμαχικών  

δυνάμεων. 

  Τα σημαντικότερα στρατηγικά και λειτουργικά μαθήματα από τον πόλεμο του 

Κόλπου είναι τα ακόλουθα: 

• Στρατηγικές προπαρασκευαστικές  επιχειρήσεις. 

• Εάν ένα έθνος χάνει την αεροπορική υπεροχή, είναι στο έλεος των 

επιτιθεμένων του. 

• Οι  χερσαίες δυνάμεις  είναι τρωτές και εύθραυστες χωρίς Αεροπορική 

Υπεροχή.  

• Οι  χερσαίες επιχειρήσεις χωρίς αεροπορική υποστήριξη  είναι σχεδόν 

αδύνατες . 
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• Η ακρίβεια και η μυστικότητα επαναπροσδιορίζουν τη μάζα και τη 

συγκέντρωση δυνάμεων. 

• Η  ασύμμετρη επίθεση λειτουργεί και δίνει τα τεράστια πλεονεκτήματα στον 

επιτιθέμενο.  

• Οι Πολεμικές Αεροπορίες μπορούν μόνες τους να νικήσουν  μεγάλες χερσαίες  

δυνάμεις.   

• Μια στατική δύναμη είναι  περισσότερο ευάλωτη  να καταστραφεί από τον 

αέρα από μια κινητή δύναμη.  

• Η γρήγορη εκμετάλλευση των πληροφοριών είναι ουσιαστική . 

• Η τυποποιημένη ιεραρχική οργάνωση δεν είναι παραγωγική σε σχέση με την  

γρήγορη επεξεργασία και την εκμετάλλευση των πληροφοριών . 

• Η Εναέρια δύναμη  έχει γίνει η κυρίαρχη δύναμη στον πόλεμο.  

   Τα γρήγορα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν από τις αεροπορικές επιχειρήσεις 

ήταν αρκετά  για να πείσουν και  τους πιο συντηρητικούς  ανώτερους αξιωματικούς  

σε μερικές χώρες για την αποτελεσματικότητα των εναέριων μέσων, σε συνάρτηση 

με το επιχειρησιακό περιβάλλον, τις  πιθανότητες προσβολής καθορισμένων στόχων, 

των καιρικών συνθηκών και των λοιπών παραγόντων χρήσης των εναέριων μέσων. 

Δεν υπήρξε καμία αμφιβολία ότι εάν ένας από τους αντιμαχόμενους σε έναν 

σύγχρονο συμβατικό πόλεμο δεν είναι σε θέση να διεξάγει επιτυχώς  αεροπορικό 

αγώνα, οι χερσαίες του δυνάμεις δεν είναι μάχιμες μονάδες αλλά μονάδες στόχων. Οι 

κρίσεις και οι πόλεμοι που ακολουθούν μία κρίση, δεν είναι όμοιες μεταξύ τους, όπως 

επίσης και ο ρυθμός των επιχειρήσεων, τα ποσοστά απωλειών, οι γεωγραφικές και 

καιρικές συνθήκες. Αυτό που είναι κοινό και θα παραμείνει είναι η μία και 

αναπόφευκτη αλήθεια περί της αναγκαιότητας και της σπουδαιότητας των εναέριων 

μέσων.8

   Εδώ χρειάζεται να σημειωθεί, όμως, ότι η μεγάλη αξία της εναέριας δύναμης έχει 

δημιουργήσει σε πολλούς υπέρμετρες προσδοκίες. Η σύγχρονη σύγκρουση στη 

Βοσνία ήταν ένα παράδειγμα μιας κατάστασης που ήταν δύσκολη από άποψη 

διεθνούς διαχείρισης κρίσης. Υπήρχαν τόσα πολλά ενδιαφερόμενα μέρη γιατί οι 

αιτίες και τα κίνητρα ήταν περίπλοκα, και δεν υπήρχε κανένα στρατηγικό 

πλεονέκτημα για να ενθαρρύνει μια εμπλοκή  από το εξωτερικό περιβάλλον. Μια 

ορισμένη κακομεταχείριση του προβλήματος   τύπου  Βιετνάμ ήταν ορατή στην 
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τακτική των Ηνωμένων Εθνών  απειλώντας μόνο τους Βόσνιους Σέρβους με τις 

αεροπορικές προσβολές. Ο σκοπός της επιχείρησης ήταν ασαφής, οι προτεραιότητες 

στόχων ήταν αμφισβητήσιμες και η θέληση να πραγματοποιηθούν οι 

αποτελεσματικές, καταστρεπτικές επιδρομές εξέλειπε. Οι Σέρβοι  εξέλαβαν αυτήν 

την τακτική ως αντιπροσωπευτική αδυναμίας. 

   Τελικά, η πιο δυναμική τακτική  του ΝΑΤΟ έφερε τη χρήση των εναέριων μέσων  

πιο κοντά στις σωστές αρχές. Στα συμβαλλόμενα μέρη της  διένεξης δόθηκε μία 

γεύση  πραγματικής αποφασιστικότητας  χρησιμοποιώντας τις αεροπορικές 

προσβολές ως στρατιωτικές μεθόδους για τα άκαμπτα στοιχεία του παιχνιδιού, με το 

χτύπημα των κέντρων αποφάσεων, των κέντρων ραντάρ και ελέγχου, αποθηκών 

πυρομαχικών, γεφυρών. Αυτό λειτούργησε  για τους Βόσνιους Σέρβους ως εξής: 

καταλάβαιναν  μέσω αυτών των παραδειγμάτων ότι εάν το ΝΑΤΟ ήταν 

αποφασισμένο και αγνοούσε τις ανθρώπινες ασπίδες και τα θύματα εκδίκησης στο 

έδαφος, οι Σέρβοι δεν θα ήταν πλέον τίποτα περισσότερο από συγκεντρωτικούς 

στόχους . Αυτό οδήγησε  συμπερασματικά στην υπογραφή συμφωνίας ειρήνης , αν 

και οι βαθιές πληγές που είχαν πραγματοποιηθεί  ήδη θα χρειαστούν ακόμα 

απροσδιόριστο χρόνο για να επουλωθούν. 

   Ο σωστός τρόπος ενεργείας ήταν μάθημα που μαθεύτηκε μέσα από την αξιόπιστη 

προσπάθεια των πολυάριθμων πολέμων και τη μέθοδο εύρεσης λάθους. Δυστυχώς 

παρατηρείται συχνά ότι η εν καιρώ ειρήνης τυπικότητα ωθεί τα μαθήματα της 

πραγματικότητας στο περιθώριο. 

   Ο συγκεντρωμένος έλεγχος των δυνάμεων, τα αποκεντρωμένα και εύκαμπτα 

λειτουργικά συστήματα και ο συντονισμός με άλλους κλάδους είναι το κλειδί στο 

σωστό  πρότυπο διοίκησης εναέριων μέσων. Στις δυναμικές, τρισδιάστατες 

συγκρούσεις σήμερα, και ειδικά εκείνες του μέλλοντος, όλοι οι κλάδοι είναι 

σημαντικοί, και η καλή συνεργασία μεταξύ τους στα πλαίσια της  εξειδικευμένης  

ηγεσίας τους είναι ουσιαστική. Ο ρόλος κάθε κλάδου εξαρτάται από την κατάσταση, 

και ο κύριος ρόλος μπορεί να αλλάξει πολλές φορές κατά τη διάρκεια μιας 

παρατεταμένης εκστρατείας. Ο μόνος κλάδος που είναι σε θέση να διεκδικήσει  

κάποιο μόνιμο κύριο ρόλο είναι η Πολεμική Αεροπορία, γιατί είναι ο  μοναδικός 

κλάδος ικανός να διεξάγει αμιγώς ανεξάρτητη επιχείρηση. Οι υπόλοιποι κλάδοι είναι 
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αυτοί που θα χρειαστούν πάντα την εναέρια υποστήριξη σε οποιαδήποτε  τρόπο 

ενεργείας τους.  

III. Σύγχρονες  απόψεις επί της Αξίας των Εναέριων Μέσων στην 

Διαχείριση Κρίσεων  

        1 Γενικές αποστολές Αεροπορικής Δύναμης στην Αντιμετώπιση κρίσεων 

   Η αεροπορική δύναμη , από μόνη της ή από κοινού με άλλους τύπους στρατιωτικών 

δράσεων, προσφέρει στους ιθύνοντες σε πολιτικό επίπεδο μια σειρά επιλογών για να 

υποστηριχθούν οι διπλωματικές και πολιτικές προσπάθειες προτού να ξεκινήσουν οι 

πρώτοι πυροβολισμοί. Είναι ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό όργανο για τις διαδικασίες 

διατήρησης της ειρήνης, όπως εμφανίζεται στα ακόλουθα παραδείγματα:  

• Η αεροπορική  δύναμη  μπορεί να βοηθήσει στην αποτροπή της ανάφλεξης 

με τη χρησιμοποίηση της τρίτης διάστασης για λόγους επιτήρησης. 

Χρησιμοποιημένα από κοινού με τους δορυφόρους, τα αερομεταφερόμενα 

συστήματα προσφέρουν τα πλεονεκτήματα της ευελιξίας και της μη 

προβλεψιμότητας.  

• Η άμεση ικανότητα απάντησης που προσφέρεται από τα εναέρια μέσα  είναι 

σημαντική για την πρόληψη σύγκρουσης. Η αεροπορική δύναμη  μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σαν κομιστής  καθαρών πολιτικών μηνυμάτων , μειώνοντας 

με αυτόν τον τρόπο τον κίνδυνο λαθών  αξιολόγησης της κατάστασης, που 

αναγνωρίζεται ως σημαντικός κίνδυνος στις καταστάσεις κρίσης. Υπάρχουν  

μια σειρά  δυνατοτήτων για την επίτευξη του σκοπού αυτού όπως το να 

τεθούν οι δυνάμεις επιδεικτικά σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής, 

επιταχύνοντας τις εν καιρώ ειρήνης ασκήσεις εκπαιδεύσεως και τέλος 

διεξάγοντας πτήσεις κοντά στο θέατρο επιχειρήσεων κρίσεως για να 

καταστεί  η παρουσία σαφώς αισθητή.  

• Η δυνατότητα να ενεργήσει γρήγορα και να χτυπήσει βαθιά στο εχθρικό 

έδαφος, καταδεικνύοντας στα εμπόλεμα συμβαλλόμενα μέρη ότι τα 

ενδιαφέροντά τους είναι τρωτά στις αεροπορικές επιθέσεις, αποτελεί, από 

κάθε άποψη έναν σαφή και ισχυρό αποτρεπτικό παράγοντα.   

• Peacemaking (Επιβολή Ειρήνης):  η αεροπορική βοήθεια   συνδράμει στην 

έγκαιρη ηθική και λογιστική υποστήριξη και είναι πράγματι η καλύτερη 

 17



λύση όταν δεν μπορεί η υποστήριξη να φτάσει από τη στεριά ή τη θάλασσα 

λόγω της έλλειψης χρόνου ή για τοπογραφικούς παράγοντες.  

• Ανθρωπιστική βοήθεια: η ταχύτητα με την οποία τα εναέρια μέσα μπορούν 

να κινηθούν τα επιτρέπει να διαδραματίζουν έναν βασικό ρόλο στην 

ανακούφιση του τοπικού πληθυσμού από τις πληγές που προκάλεσε η 

ένοπλη καταστροφή.  

• Διαδικασίες εκκένωσης: συχνά ο μόνος τρόπος  για τον άμαχο πληθυσμό σε  

έκτακτες ανάγκες είναι  ο αεροπορικός.  

• Στην πράξη οι Πολεμικές Αεροπορίες πρέπει να αποκτήσουν εναέρια 

υπεροχή προκειμένου να είναι σε θέση να καταστρέψουν την διοίκηση, τις 

αναμεταδόσεις και τα συστήματα εναέριας άμυνας του εχθρού, 

χρησιμοποιώντας τα βομβαρδιστικά αεροσκάφη επίγειας επίθεσης. Μόλις 

γίνει αυτό οι χερσαίες επιχειρήσεις μπορούν να εκτοξευθούν με τη βοήθεια 

όλων των ειδών εγγύς αεροπορικής υποστήριξης με αεροπλάνα και 

ελικόπτερα. Κατόπιν τα αεροσκάφη μεταφορών χρησιμοποιούνται  για τη 

στρατηγική ανάπτυξη των στρατευμάτων και για την τακτική επέκτασή τους 

στο θέατρο των επιχειρήσεων. Τέλος, κατά τη διάρκεια της φάσης χερσαίου 

αγώνα, η λογιστική υποστήριξη παρέχεται με τα αεροσκάφη μεταφορών.  

    2. Κατάλληλη χρήση  Πολεμικής Αεροπορίας 

   Η χρήση της Πολεμικής Αεροπορίας, για να επιτύχει τους πολιτικούς στόχους, είτε 

από μόνη της είτε σε σχέση με άλλους τύπους δράσεων, απαιτεί τη συμμόρφωση με 

διάφορες σαφώς καθορισμένες αρχές. Οι στρατιωτικοί πρέπει να υιοθετήσουν μια 

κατάλληλη στρατηγική για να εξασφαλίσουν ότι οι απαιτήσεις μιας κλιμακωτής 

απάντησης, ενός πολιτικού ελέγχου, μιας αντιστρεψιμότητας και της μείωσης των  

ανθρώπινων απωλειών καλύπτονται. Εκείνη η στρατηγική πρέπει να καθορίσει την 

επιλογή των στρατιωτικών στόχων, μόλις προσδιοριστεί το κέντρο βάρους του 

εχθρού. 

   Όλα τα εναέρια μέσα πρέπει να αναπτυχθούν σε βάσεις κοντά στο θέατρο 

επιχειρήσεων. Αυτό επιτυγχάνεται με την δημιουργία  μιας αεροπορικής βάσης 

αναπτύσσοντας παράλληλα και τη διοικητικής τους μέριμνα. Η εναλλακτική λύση 

είναι να χρησιμοποιηθούν αεροπλανοφόρα σε περιπτώσεις όπου το θέατρο 

επιχειρήσεων είναι αρκετά κοντά στη θάλασσα.   
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   Οι Πολεμικές Αεροπορίες που αναπτύσσονται σε προωθημένες βάσεις κοντά στο 

θέατρο επιχειρήσεων μπορούν να διεξάγουν διάφορους τύπους αποστολών, όπως 

συλλογή πληροφοριών, αεροπορική υπεροχή, αεροπορικούς βομβαρδισμούς και τις 

εναέριες  μεταφορές.  

   Η στρατηγική αξία του ελέγχου στον αέρα θα αυξηθεί περαιτέρω στο μέλλον, και 

παράλληλα με αυτό θα αυξηθεί και ο ρόλος της δύναμης των εναέριων μέσων 

συνολικά, και έτσι η εναέρια άμυνα θα είναι κρίσιμη, κρίσιμη για την προσπάθεια 

οποιασδήποτε χώρας να αποτρέψει τις παραβιάσεις και να αποφύγει την κρίση στο 

έδαφος και τον εναέριο χώρο της. 

   Η σημασία της αεροπορικής δύναμης, και αναλόγως αυτής  της εναέριας άμυνας, 

έχουν ανατρέψει  πολλές παραδοσιακές τοποθετήσεις στους κύκλους της ηγεσίας.  

Πολλοί παρατηρητές φέρονται καχύποπτα στην αεροπορία επειδή θεωρούν ότι 

κοστίζει πάρα πολύ. Αντίθετα, η υψηλής τεχνολογίας αεροπορική δύναμη  είναι 

εξαιρετικά φτηνή όταν συνυπολογίζονται τα αποτελέσματα αυτής. Το μόνο μέτρο 

σύγκρισης που έχει νόημα είναι η επίδραση που έχει αυτή στον αντίπαλο. Και τίποτα 

δεν μπορεί να ανταγωνιστεί αυτή την επίδραση όταν η συλλογιστική γίνεται με το 

ορθό τρόπο. Οι ικανοί πολιτικοί και στρατιωτικοί έχουν συνειδητοποιήσει  τη φύση 

των σύγχρονων δυναμικών συγκρούσεων, και πολλά προγράμματα εκσυγχρονισμού 

εναέριας άμυνας  συνεχίζονται ιδίως στην  Ευρώπη9.  

   Το σύγχρονο υλικό και ο καλής ποιότητας εξοπλισμός  είναι ουσιαστικοί στον 

εξαιρετικά αμείλικτο χώρο της εναέριας εχθροπραξίας, αλλά ο σημαντικότερος 

πολλαπλασιαστής δύναμης που συνεχίζει να επιλέγεται προσεκτικά, να παρακινείται 

επαρκώς και να εκπαιδεύεται λεπτομερώς, έτοιμος για μάχη, είναι, το προσωπικό. Ο 

βασικός παράγοντας για οποιαδήποτε χώρα είναι να διατηρήσει τα σταθερά πρότυπα  

ποιότητας προσωπικού και  το εξασφαλίσει αυτό με την  καλή εκπαίδευση, με   την 

ποικιλομορφία των ασκήσεων και τις άφθονες ώρες πτήσης. Οποιαδήποτε χώρα που 

πραγματοποιεί αυτά μπορεί να ατενίζει  το μέλλον με  εμπιστοσύνη. Ορισμένες 

υλικές βελτιώσεις μπορούν να γίνουν μόλις αρχίσει μια σύγκρουση, αλλά οι 

προσωπικές δεξιότητες πρέπει να είναι  άμεσα διαθέσιμες.  
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IV.  Ο ΡΟΛΟΣ  ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ  ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ  ΣΤΑ  ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ  ΟΗΕ  

       1. Ο Ρόλος  του  ΟΗΕ  στην  Νέα  Τάξη  Πραγμάτων   

   Είναι εύκολο να υποθέσει κανείς  ότι το τέλος του ψυχρού πολέμου άλλαξε μόνο 

τους βασικούς πρωταγωνιστές  στη  παγκόσμια πολιτική σκηνή αλλά άφησε τις 

θεμελιώδεις έννοιες και τις σχέσεις άθικτες. Μια τέτοια υπόθεση θα σήμαινε ότι θα 

αρκούσε οι Αξιωματούχοι της  Εθνικής Ασφάλειας των Μεγάλων Δυνάμεων να 

βρουν τους τρόπους να προσαρμόσουν τις  παλαιές τεχνικές στις νέες περιστάσεις-όχι 

μια ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πέρα από τις περιστάσεις   

αλλάζει επίσης και η ουσία της στρατιωτικής αντιπαράθεσης, γεγονός που 

παρουσιάζει   νέες περίπλοκες προκλήσεις  για τους υπευθύνους  ασφάλειας και που 

απαιτεί τη δημιουργικότητα σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Αυτό άλλωστε αποδείχθηκε 

και από δραματικά γεγονότα της 11ης  Σεπ της Νέας Υόρκης. Καμία  από αυτές τις 

προκλήσεις δεν αντιμετωπίζεται μεμονωμένα, είναι επιτακτική ανάγκη όλα τα 

οργανωμένα κράτη-έθνη να ενισχύσουμε τον ρόλο του Οργανισμού  Ηνωμένων 

Εθνών στις πολυεθνικές επιχειρήσεις  διατήρησης της ειρήνης. 

   Ο ρόλος του ΟΗΕ  στην διαχείριση και αντιμετώπιση των κρίσεων, σήμερα παρά 

ποτέ, είναι υψίστης σημασίας. Η συμβολή των εναέριων μέσων στα πλαίσια του 

Μεγαλύτερου Οργανισμού του Κόσμου είναι εξίσου μεγάλη. Εξετάζοντας τον ΟΗΕ 

από πλευράς χρήσης εναέριων μέσων για την διαχείριση κρίσεων πρέπει να λάβουμε 

υπόψη ότι η Πολεμική Αεροπορική Μηχανή των ΗΠΑ αποτέλεσε  και αποτελεί τον 

βραχίονα και ταυτόχρονα τη ραχοκοκαλιά του Διεθνή Παράγοντα για την 

αντιμετώπιση Διεθνών Κρίσεων. 

  Οι περισσότερες από τις πρόσφατες διεθνείς διαδικασίες διατήρησης της ειρήνης 

ήταν υπό έλεγχο των Ηνωμένων Εθνών (Η.Ε). Η ουδετερότητα ήταν μια προϋπόθεση 

για τη συμμετοχή σε επιχειρήσεις  διατήρησης της ειρήνης. Δεδομένου ότι οι ΗΠΑ 

ήταν σπάνια ουδέτερες  η γενική συνέλευση των Η.Ε και οι ΗΠΑ είχαν πολλές φορές  

πλήρως αποκλίνουσες απόψεις περί  της παγκόσμιας ασφάλειας ώστε σπάνια υπήρχε  

έδαφος για συναίνεση. 

   Μετά από την διάλυση του Ανατολικού Συνασπισμού, όμως αυτό το  αδιέξοδο 

τείνει να αμβλυνθεί, και η διατήρηση της ειρήνης είναι σύμφωνα με τη Laurence 
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Martin μια αυξανόμενη βιομηχανία10. Στην πραγματικότητα, τα Η.Ε από το 1988 

απέστειλαν περισσότερες δυνάμεις  από ότι είχαν τα προηγούμενα 40 έτη συνολικά. 

Τα κυανόκρανα στρατεύματα είναι σε δεκάδες χερσαίες επιχειρήσεις από το Ελ 

Σαλβαδόρ μέχρι τη δυτική Σαχάρα και την Καμπότζη. Αυτός ο παροξυσμός της 

δραστηριότητας, που είναι ένα άμεσο αποτέλεσμα του τέλους του ψυχρού πολέμου, 

έχει φτάσει  τις δυνατότητες των Η.Ε στα όρια του. 

   Η διατήρηση της ειρήνης που εφαρμόζεται από τα Η.Ε υποβλήθηκε σε μια 

αναμόρφωση, η δυσπιστία  προς την αμερικανική συμμετοχή σε συγκρούσεις τρίτων 

χωρών ελαττώθηκε. Αυτό το φαινόμενο οφείλεται εν μέρει σε μια νέα αμερικανική 

τοποθέτηση. Συγκεκριμένα, μετά από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, οι ΗΠΑ 

δεν βλέπανε  πλέον την περιφερειακή σύγκρουση μέσω του στενού ψυχρού πολέμου. 

Η συνύπαρξη διαφορετικών και ποικίλων τάσεων  παρέχει τη δυνατότητα νέων 

στρατηγικών ευκαιριών. Σύμφωνα με Richard Connaughton, «ο χρόνος για μια νέα 

στρατιωτική στρατηγική της ειρήνης για τον κόσμο, βασισμένο στα Η.Ε γενικά και το 

Συμβούλιο Ασφαλείας ειδικότερα δεν είναι ποτέ πιο ευνοϊκοί.11 ». Ο Πρώην Γενικός 

Γραμματέας του Ο.Η.Ε Boutros Boutros-Ghali προσπάθησε να αδράξει αυτήν την 

ευκαιρία με την κατασκευή ενός πλαισίου για τη αναγέννηση των Η.Ε. Στην ευρέως 

εγκωμιαστική έκθεση του (Ιούνιος 1992) που τιτλοφορείται ημερήσια διάταξη για την 

ειρήνη: Προληπτική  διπλωματία,  Επιβολή  και διατήρηση της ειρήνης, έγραψε ότι 

μια ευκαιρία έχει επανακτηθεί για να επιτύχει τους μεγάλους στόχους του ο Χάρτης 

του ΟΗΕ. Στο όραμα του Γενικού Γραμματέα, ο ψυχρός πόλεμος ήταν μόνο μια  

μεταβατική κατάσταση για την  μετακίνηση προς ένα σύστημα παγκόσμιας 

ασφάλειας που ξεπερνά τις παραδοσιακές δοξασίες. Εντούτοις, αυτή η μετακίνηση 

απαιτεί όχι μόνο μια επέκταση της παραδοσιακής διατήρησης της ειρήνης αλλά 

συνολικά νέες μορφές δραστηριότητας των Η.Ε.  

   Αυτή η αναμόρφωση του ρόλου του ΟΗΕ έχει άμεσο αντίκτυπο ιδιαίτερα για την 

Πολεμική Αεροπορία  δεδομένου ότι, έχοντας μοναδικές ικανότητες στις πολυεθνικές 

διαδικασίες, μπορεί να είναι ένα ζωτικής σημασίας ίσως  και μοναδικό συστατικό της 

μελλοντικής επιτυχίας στη διατήρηση της ειρήνης.  
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2.  Διατήρηση της ειρήνης, παλαιά και νέα θεώρηση 

    Το πρώτο βήμα στην επεξεργασία των αποτελεσματικών διαδικασιών, σχεδίων, και 

του δόγματος για τη χρήση της εναέριας και αεροδιαστημικής δύναμης σε 

επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης είναι να κατανοήσουμε τη φύση και τα σχετικά 

προβλήματα αυτών των επιχειρήσεων. Το γεγονός μια εξωτερική  ουδέτερη δύναμη  

να επεμβαίνει σε μια σύγκρουση ή επικείμενη σύγκρουση για να επιτρέψει μια 

περίοδο κατευνασμού, για να διευκολυνθούν οι διαπραγματεύσεις, και για να 

βοηθήσει  στην εξεύρεση λύσεως σε μια διπλωματική διαδικασία συναντιέται  καθ’ 

όλη τη διάρκεια της ιστορίας. 

     Η συλλογική ασφάλεια και η ειρηνική διευθέτηση των διαφωνιών ήταν δύο από 

τις αρχικές λειτουργίες των Η.Ε από την έναρξή του. Αλλά ο Χάρτης των Η.Ε 

υπέθεσε ότι οι απειλές στην ασφάλεια μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο θα 

ελάμβαναν την παραδοσιακή μορφή διακρατικής επιθετικότητας. Οι νομοθέτες  του 

Χάρτη δεν πρόβλεψαν ότι η θρησκευτική-ιδεολογική αντιπαλότητα και η συχνά-βίαια 

διαδικασία της μειονοτικής ανεξαρτησίας θα επικρατούσαν στο μεταπολεμικό 

παγκόσμιο σύστημα ασφάλειας. Κατά συνέπεια, ο Χάρτης δεν ανέφερε τη ακριβή 

διαδικασία διατήρησης της ειρήνης, πράγμα που ανέπτυξε αργότερα, αλλά υπέθεσε 

ότι μια μόνιμη στρατιωτική δύναμη που δημιουργείται και που επανδρώνεται από τις 

Μεγάλες δυνάμεις θα διατηρούσε την ειρήνη. 

   Η έννοια που δόθηκε, από το Χάρτη, της διεθνούς ασφάλειας αποδείχθηκε γρήγορα 

μη ρεαλιστική, αφήνοντας τα Η.Ε να αναζητούν καινοτόμους τρόπους για να 

εκτελέσουν το καθήκον τους. Η διατήρηση της ειρήνης ήταν μια από αυτές τις 

καινοτομίες. Τα πρώτα στρατεύματα αποστάλθηκαν αρχικά κάτω από την εξουσία 

του Συμβουλίου Ασφαλείας στη Μέση Ανατολή το 1948. Κάτω από την ενεργητική 

και δημιουργική ηγεσία του  Dag Hammarskjold, του Γενικού Γραμματέα των Η.Ε 

από το 1953 ως το 1961, και άλλων, όπως ο καναδικός πρωθυπουργός Lester  η  

διατήρηση της ειρήνης  αναπτύχθηκε σε έναν χρήσιμο (εάν και περιορισμένο) 

στοιχείο εξεύρεσης λύσης της διένεξης. Ουσιαστικά, η παραδοσιακή διατήρηση της 

ειρήνης ήταν μια μορφή στρατιωτικής δραστηριότητας «που οργανώθηκε από τα Η.Ε 

σε ειδική βάση για να ενεργήσει ως δύναμη επέμβασης μετά από μια εκεχειρία, αλλά 

σίγουρα πριν από οποιαδήποτε τελική συμφωνία».  
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   Οι διαδικασίες διατήρησης της ειρήνης των Η.Ε ακολούθησαν ένα κοινό πρότυπο12 

Το Συμβούλιο Ασφαλείας ή η γενική συνέλευση δημιουργούσε και καθόριζε τις 

οδηγίες για μια συγκεκριμένη επιχείρηση αλλά στην πραγματικότητα ασκούσε λίγη 

πραγματική κατεύθυνση  κατά τη επιχείρηση. Ο Γενικός Γραμματέας που 

ονομάστηκε  διοικητής της δύναμης, έθετε τους κανόνες της εμπλοκής και των 

διαδικασιών που στη συνέχεια υποβάλλονταν για έγκριση από το Συμβούλιο 

Ασφαλείας ή τη Γενική Συνέλευση. Ο διοικητής έπαιρνε έπειτα την έγκριση για τη 

δημιουργία μιας πολυεθνικής δύναμης που σχεδόν πάντα απέκλειε τα αμερικανικά ή 

σοβιετικά στρατεύματα και τα στρατεύματα των χωρών του ΝΑΤΟ ή του Συμφώνου 

της Βαρσοβίας. Οι ειρηνοποιοί που χρησιμοποιήθηκαν με τη συγκατάθεση των 

συμβαλλόμενων μερών στη σύγκρουση, γινόταν προσπάθεια να παραμείνουν 

απόλυτα ουδέτεροι, και δεδομένου ότι επρόκειτο να ενεργήσουν ως παρατηρητές, 

σταθεροποιητές, δημιουργοί εμπιστοσύνης, παρά ως δυνάμεις επιβολής, έφεραν μόνο 

ελαφρύ οπλισμό. Η δύναμη δεν επιζητούσε ή ακόμα και δεν επιδίωκε στρατιωτική 

αποτελεσματικότητα και σαφώς, οι όροι κάτω από τους οποίους η παραδοσιακή 

διατήρηση της ειρήνης θα μπορούσε να πετύχει ήταν περιορισμένοι.  

    Το τέλος του ψυχρού πολέμου, εντούτοις, παρείχε την ευκαιρία να επεκταθεί η 

χρησιμότητα της πολυεθνικής διατήρησης της ειρήνης. Αρχικά, φαινόταν λογικό να 

εκχωρηθεί  το καθήκον διατήρησης της ειρήνης σε μερικούς διεθνείς οργανισμούς ή 

οργανισμούς εκτός από τα Η.Ε, αλλά οι ανεπάρκειες των περιφερειακών οργανώσεων 

είναι ακόμα μεγαλύτερες από εκείνες του UN. Ομοίως, η ο πιο στρατιωτικά 

αποδοτική λύση που ήθελε τις ΗΠΑ να ενεργούν μονομερώς ως διαμεσολαβητής των 

Η.Ε ήταν πολιτικά ανέφικτη. Η απάντηση, που δόθηκε ήταν ενισχύστε τα Η.Ε, αλλά 

αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία σαφής συναίνεση στην έκταση ή τη φύση αυτής 

της διαδικασίας. Μερικές προσαρμογές του παραδοσιακού προτύπου γίνονται κατά 

περίπτωση όταν τα Η.Ε ανταποκρίνονται στις κρίσεις με καινούργιες μη 

παραδοσιακές δραστηριότητες, πολλές από τις οποίες περιλαμβάνουν τις 

Αμερικανικές δυνάμεις. Για παράδειγμα τα F-16 και F-15 της Αμερικάνικης 

Πολεμικής Αεροπορίας συμμετείχαν στην επιβολή του «εναέριου αποκλεισμού ζώνης 

της Βοσνίας. 

   Πέρα από αυτά τα μεμονωμένα βήματα, ο Γενικός Γραμματέας  προσπάθησε 

ενεργά να επεξεργαστεί ένα εννοιολογικό και στρατηγικό  κανονισμό για την 
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μεταψυχροπολεμική διατήρηση της ειρήνης. Για να επεκτείνει τις ικανότητες των Η.Ε 

πέρα από το παραδοσιακό πρότυπο, απαίτησε μια νέα κατηγορία δυνάμεων των Η.Ε 

που θα ονομάζονταν «μονάδες επιβολής-ειρήνης»13 Αυτά τα εκπαιδευμένα 

εθελοντικά στρατεύματα θα οπλίζονταν βαρύτερα από τους παραδοσιακούς 

κυανόκρανους-αστυφύλακες και θα τίθονταν από τα κράτη-μέλη  στην διάθεση του 

Συμβουλίου Ασφαλείας σε μόνιμη βάση. Οι μονάδες επιβολής ειρήνης θα μπορούσαν 

να επέμβουν χωρίς τη συγκατάθεση των τοπικών συμβαλλόμενων μερών όταν το 

Συμβούλιο Ασφαλείας ενέκρινε και, επαγωγικώς, θα μπορούσαν να εγκαταλείψουν 

την ουδετερότητα όταν σαφώς ένα συμβαλλόμενο μέρος αποτελούσε τη 

σημαντικότερη απειλή για την ειρήνη, με άλλα λόγια, αυτοί οι δεύτερης γενεάς 

κυανόκρανοι θα μπορούσαν να είναι πιο παρεισφρητικοί και πιο επιθετικοί από τους 

παραδοσιακούς.  

   Σαφώς, ο ρόλος των Η.Ε στη διατήρηση της ειρήνης άλλαξε με τέτοιο τρόπο ώστε 

είχε  σοβαρές επιπτώσεις στις στρατιωτικές δυνάμεις στων διαφόρων κρατών  και 

ιδιαίτερα στην Πολεμική Αεροπορία.  

3.  Αποστολές Πολεμικής Αεροπορίας 

   Προκειμένου να πετύχουν στον τύπο παρεισφρητικών δραστηριοτήτων  τα Η.Ε 

πρέπει να είναι σε θέση να εκτελέσουν, να οργανώσουν, ή να συντονίσουν μια σειρά  

στρατιωτικών αποστολών. Αυτές οι αποστολές κυμαίνονται από τις απλές 

διευθετήσεις ως τις κοινές και συνδυασμένες επιχειρήσεις σε σημαντικές 

περιφερειακές συγκρούσεις (πίνακας 1). Αυτές οι αποστολές, στη συνέχεια, απαιτούν 

μια σειρά  στρατιωτικών ικανοτήτων:  

Α.  Πληροφορίες  

          1. Ενδείξεις και προειδοποιήσεις  

          2. Στρατηγική αξιολόγηση  

          3. Τακτικές πληροφορίες  

Β.  Ολοκληρωμένη Στρατιωτική Διοίκηση, Έλεγχος, και Επικοινωνίες (C3)  

    1. Προγραμματισμός  

2. Επιχειρήσεις  

3. Εκπαίδευση και προσομοίωση  
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4. Επιτόπου Περιφερειακή δομή Διοίκησης  

5. Εξειδίκευση περιοχής  

6. Παγκόσμιες επικοινωνίες  

7. Εντοπισμός ακρίβειας  

Γ. Αεροδιαστημική δύναμη  

1. Αεροδιαστημικός έλεγχος  

2. Παράδοση πυρομαχικών ακρίβειας  

3. Επιβιώσιμη βαθιά επίθεση  

4. Άμυνα βλημάτων θεάτρου  

 

Δ. Θαλάσσιος έλεγχος /Δύναμη  

1. Ναρκαλίευση  

2. Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου  

3. Προστασία των συνοδειών/ γραμμών των επικοινωνιών  

     4. Έλεγχος προσφύγων  

 

      Ε. Βίαια Εισβολή  

 

    ΣΤ. Στρατηγική κινητικότητα  

          1. Αερομεταφορά  

          2. Θαλάσσια μεταφορά  

    Ζ. Παγκόσμια υποστήριξη Διοικητικής Μέριμνας  

    Η. Χερσαία Δύναμη Μάγχης 

        1. Ελαφριά δύναμη πεζικού  

        2. Τεθωρακισμένη δύναμη  

        3. Αεροκίνητη δύναμη 

   Θ. Μη συμβατική εχθροπραξία 

   Ι.  Ανοικοδόμηση έθνους  

       1. Μηχανικό  

       2. Αστικές υποθέσεις  

       3. Ψυχολογικές Επιχειρήσεις 
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Ο  

κεντρικός ρόλος της αεροπορικής δύναμης  σε μια επιβολή ειρήνης από τα ΗΕ δεν 

είναι νέος. Δεδομένου ότι Eric Grove επισημαίνει, «ο Χάρτης των Η.Ε είναι ρητός 

στην εξέταση των Πολεμικών Αεροποριών ως  τα πιο κατάλληλα όπλα τις πρώτες 

ώρες της ανάφλεξης ενάντια πιθανών επιτιθέμενων.»14 Σήμερα η ταχύτητα, η 

δύναμη, και η ευελιξία της αεροπορικής δύναμης μπορούν να είναι αποφασιστικές, 

και ως αποτρεπτικοί παράγοντες ως προς την επιθετικότητα. Τα Η.Ε χρειάζονται 

απελπισμένα την αεροπορική δύναμη αλλά δεν έχουν καμία στα χέρια τους. 

   Έτσι λοιπόν η Πολεμική Αεροπορία κυρίως των χωρών του ΝΑΤΟ και ιδιαίτερα 

αυτή των Η.Π.Α. αναλαμβάνουν κατά καιρούς να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις των 

Η.Ε σε διάφορες περιοχές:  

• Παροχή αξιωματούχων-επιτελών  για το κοινό σχεδιασμό στα Μικτά 

Επιτελεία.  
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• Παροχή επιτελών  για το σχεδιασμό στα πολυεθνικά Επιτελεία 

συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων διατήρησης της ειρήνης από τον Ο.Η.Ε.  

• Εκπαίδευση των πολυεθνικού  προσωπικού.  

• Παροχή στρατηγικής, επιχειρησιακής και τακτικής ευκινησίας και 

ανατροφοδότησης σε αναπτυγμένες  δυνάμεις διατήρησης της ειρήνης του 

Ο.Η.Ε.  

• Παροχή διοίκησης, ελέγχου, επικοινωνιών, και πληροφορικής (C4),και ειδικά 

ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.  

• Παροχή  διευκολύνσεων  εγκατάστασης  και επισκευής προς χρήση από τις 

δυνάμεις διατήρησης της ειρήνης.  

• Εκπαίδευση των εναέριων τμημάτων των μη Νατοϊκών των δυνάμεων των 

Η.Ε.  

• Ανεφοδιασμός σε καύσιμα των αεροσκαφών των Η.Ε   

• Έρευνα και διάσωση.  

• Αεροδιακομιδή.  

• Πληροφορίες, αναγνώριση, και υποστήριξη επιτήρησης για τις δυνάμεις 

διατήρησης της ειρήνης των Η.Ε και διοικητικές ομάδες διαχείρισης κρίσης, 

ειδικά υποστηριζόμενες από δορυφόρους, και συμπεριλαμβανομένων των 

στοιχείων και της ερμηνείας.  

• Παροχή μετεωρολογικών  πληροφοριών.  

• Παροχή ορισμένων τύπων υποστηρίξεως ειδικών επιχειρήσεων.  

• Καταστολή εναέριας εχθρικής  δραστηριότητας ή καθιέρωση απαγορευμένων 

εναέριων ζωνών  στους τομείς των διαδικασιών διατήρησης της ειρήνης ή 

επιβολής αυτής.  

• Παραδοσιακές εφαρμογές αεροπορικής υποστήριξης και εναέριοι σχηματισμοί 

των πολυεθνικών ενεργειών επιβολής.  

  4. Διαδικασίες δόγματος και προγραμματισμού  

     Αν και τα άρθρα 46 και 47 του Χάρτη καθιέρωσαν μια Στρατιωτική Επιτροπή που 

αποτελείται από στρατιωτικούς επιτελείς των μόνιμων μελών του Συμβουλίου 

Ασφαλείας που ενεργεί μέσω των καθημερινών αντιπροσώπων το αδιέξοδο  του 

ψυχρού πολέμου κατέστρεψε την αποτελεσματικότητα αυτού του εγχειρήματος και 

έτσι ο περισσότερος προγραμματισμός ήταν κατά περίπτωση και ανεπαρκής. Σήμερα, 
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πολλοί εμπειρογνώμονες υποστηρίζουν (χωρίς επίτευξη μιας συμφωνίας) ότι τα Η.Ε 

χρειάζονται το δόγμα, τις λογικές διαδικασίες προγραμματισμού, και ένα 

εκπαιδευμένο προσωπικό για να παρέχουν σαφή στρατηγική καθοδήγηση που ο 

διοικητής της εκάστοτε  δύναμης διατήρησης της ειρήνης και το προσωπικό του 

μπορούν να μεταφράσουν σαν έκφραση της αποστολής τους. 

   Το ΝΑΤΟ  σε συνεργασία με τον ΟΗΕ πρέπει να καθορίσουν διάφορα άλλα 

στοιχεία προγραμματισμού εάν πρόκειται να παράσχουν την αποτελεσματικότερη 

υποστήριξη στη διατήρηση της ειρήνης των Η.Ε. Παραδείγματος χάριν, χρειαζόμαστε 

τις καλύτερες μεθόδους για τις Εναέριες Απαγορευμένες Ζώνες ή τις Ασφαλείς 

Ζώνες. Τα βασικά ζητήματα θα περιελάμβαναν μη καταστρεπτικές μεθόδους για την 

καταστολή εναέριας εχθρική δύναμης , τα κατάλληλα βήματα για την καταστολή των 

αεραμυνών, τις τεχνικές για το φίλιο ή τον εχθρικό προσδιορισμού αεροσκάφους 

(IFF) και τον προσδιορισμό της στρατιωτικής και μη στρατιωτικής εναέριας 

κυκλοφορίας στο περιβάλλον διατήρησης της ειρήνης. 

   Οι διαδικασίες διατήρησης της ειρήνης συνήθως δεν θα απαιτήσουν τους μεγάλους 

αριθμούς  αλλά μπορούν να απαιτήσουν μια παρατεταμένη παρουσία. Τέλος, οι 

ικανότητες συλλογής πληροφοριών από Χώρες-Μέλη ΝΑΤΟ μπορούν να είναι 

μεγάλης χρησιμότητας στη διατήρηση της ειρήνης των Η.Ε, αλλά η υπηρεσία και οι 

αντιπροσωπείες πληροφοριών  πρέπει να αναπτύξουν τις κατευθύνσεις για την υγιή 

συλλογή πληροφοριών και τις διαδικασίες για τη διανομή τους πριν από μια 

επιχείρηση.15  

 

  V. Αντιμετώπιση κρίσης από το ΝΑΤΟ και πρόληψη συγκρούσεων  

       1. Βάση για την αντιμετώπιση κρίσης και την πρόληψη συγκρούσεων 

   Η αντιμετώπιση κρίσης και η πρόληψη συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένων   των 

διαδικασιών  απάντησης κρίσης, είναι σημαντικά θέματα στη συνεχιζόμενη 

προσαρμογή της συμμαχίας στο μεταψυχροπολεμικό περιβάλλον πολεμικής 

ασφάλειας. Η νέα στρατηγική έννοια που υιοθετήθηκε στη Ρώμη  στις 8 Νοεμβρίου 

1991 υπογράμμισε τη σημασία της διαχείρισης κρίσης, δηλώνοντας: «Η επιτυχία της 

πολιτικής  της συμμαχίας θα απαιτήσει μια συνεπή προσέγγιση καθορισμένη  από τις 
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πολιτικές αρχές της συμμαχίας που επιλέγουν και που συντονίζουν τα κατάλληλα 

διοικητικά μέτρα κρίσης όπου απαιτείται και από μια σειρά  πολιτικών και άλλων 

μέτρων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο στρατιωτικό τομέα. »16. Επίσης  έδωσε 

έμφαση  στη σημασία της πρόληψης σύγκρουσης: «Στο νέο πολιτικό και στρατηγικό 

περιβάλλον στην Ευρώπη, η επιτυχία της πολιτικής της συμμαχίας της συντήρησης 

της ειρήνης και της παρεμπόδισης του πολέμου εξαρτάται τώρα παρά ποτέ  από την 

αποτελεσματικότητα της προληπτικής διπλωματίας και της επιτυχούς διαχείρισης των 

κρίσεων που έχουν επιπτώσεις στην ασφάλεια των μελών της. Σε αυτές τις νέες 

περιστάσεις υπάρχουν αυξανόμενες ευκαιρίες για την επιτυχή επίλυση  των κρίσεων 

σε ένα αρχικό στάδιο.» Επιζήτησαν επίσης το διάλογο και τη συνεργασία με τη 

ΔΑΣΕ(CSCE) και άλλα όργανα «για να αποτρέψουν τη σύγκρουση δεδομένου ότι η 

ασφάλεια των συμμάχων συνδέεται άρρηκτα με αυτήν όλων των άλλων κρατών στην 

Ευρώπη »17. 

   Με βάση τη Συνθήκη της Ουάσιγκτον, το ΝΑΤΟ συμμετείχε  στις επιχειρήσεις 

αντιμετώπισης κρίσης και πρόληψης συγκρούσεων από την έναρξή του. Αν και η 

ορολογία δεν χρησιμοποιήθηκε τότε, υπήρχε η δέσμευση στο άρθρο 4 της ιδρυτικής 

Διακήρυξης περί συμβολής της Συμμαχίας όταν αντιλαμβάνεται οποιοσδήποτε 

σύμμαχος μια απειλή στην ασφάλειά του, την κυριαρχία ή την εδαφική του 

ακεραιότητα και στο άρθρο 5 για θεώρηση μιας επίθεσης σε έναν ή περισσότερους 

συμμάχους ως επίθεση σε όλους.  

   Το σκεπτικό του άρθρου 4  αντανακλάται σήμερα στη συνεργασία για την ειρήνη 

(PFP), η οποία δηλώνει: «Το ΝΑΤΟ θα συσκεφτεί με οποιοδήποτε ενεργό 

συμμετέχοντα στη συνεργασία εάν εκείνος ο συνεργάτης αντιληφθεί μια άμεση 

απειλή στην εδαφική ακεραιότητά του, πολιτική ανεξαρτησία ή ασφάλεια.»18 

Διάφορα μέλη της PFP έχουν αντιληφθεί τέτοιες απειλές και έχουν ζητήσει τις 

διαβουλεύσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων οι σύμμαχοι έχουν συμφωνήσει να 

λάβουν μέτρα αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα. 

Το άρθρο 5, το δεύτερο απαραίτητο στοιχείο της διαχείρισης κρίσης του ΝΑΤΟ, 

περιέχει δύο μέρη: (1) η υποχρέωση να αντιμετωπισθεί μια επίθεση ενάντια στον 

έναν ως επίθεση ενάντια όλων,… και (2) η υποχρέωση κάθε μέλους να βοηθήσει στη 

σύμπραξη αυτή με τη δράση του εάν κριθεί απαραίτητο. Το άρθρο 5 μπορεί καλύτερα 

να γίνει κατανοητό ως θεμελιώδη δήλωση της αποτροπής πολέμου στους δυνάμει 

επιτιθεμένους, μια δήλωση που γίνεται αξιόπιστη, από την ύπαρξη των απαραίτητων 
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ικανοτήτων (που απεικονίζονται στην ενοποιημένη στρατιωτική δομή, τις δεσμεύσεις 

δύναμης και τα επίπεδα ετοιμότητας) και της πολιτικής θέλησης να αποκριθεί σε 

οποιαδήποτε επίθεση.  

  2. Εξέλιξη της διαχείρισης κρίσης του ΝΑΤΟ  

    Με τη ριζική εξέλιξη του περιβάλλοντος ασφάλειας, τα είδη κρίσεων που οι 

σύμμαχοι έχουν συμφωνήσει ότι η συμμαχία μπορεί  να διαχειριστεί και τα είδη 

συγκρούσεων που επιδίωξε να αποτρέψει αλλάξανε εντυπωσιακά, όπως άλλωστε και 

τα οπλικά συστήματα που η συμμαχία μπορεί να έχει στα χέρια της. Η φύση και οι 

μορφές της συνεργασίας του ΝΑΤΟ με άλλους διεθνείς οργανισμούς, που 

συμβάλλουν στη διεθνή ειρήνη και την ασφάλεια, και ιδιαίτερα τα Η.Ε, η ΕΕ και ο 

ΟΑΣΕ έχουν εξελιχθεί επίσης σημαντικά. Κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, το 

είδος της κρίσης που η συμμαχία αντιμετώπιζε, κατά ένα μεγάλο μέρος, αλλά όχι 

αποκλειστικά, ήταν στρατιωτικό, και τα μέσα αντιμετώπισης κρίσης και πρόληψης 

συγκρούσεων ήταν στρατιωτικά. Σήμερα αυτό που λέγεται διαχείριση  κρίσης του 

ΝΑΤΟ έχει εξελιχθεί. Στη μεταψυχροπολεμική εποχή, η εστίαση είναι στις κρίσεις 

που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα των εντάσεων και των ανταγωνισμών που 

παράγονται από τις εθνικές συγκρούσεις, τον ακραίο εθνικισμό, θρησκευτικό 

φανατισμό, την διακρατική πολιτική σύγκρουση, την αποτυχημένη ή ανεπαρκή 

πολιτική αλλαγών, των οξύτατων οικονομικών προβλημάτων και την διεθνή 

τρομοκρατία και την απειλή που τίθεται από τα όπλα της μαζικής καταστροφής. 

 

 

   3. Στόχοι Διαχείρισης Κρίσεως  

   Παρά την έλλειψη ενός συμφωνηθέντος καθορισμού της κρίσης, υπάρχουν 

συμφωνηθέντες στόχοι της διαχείρισης κρίσης του ΝΑΤΟ. Σε γενικούς τομείς αυτοί 

οι στόχοι είναι οι παρακάτω: (1) συμβολή στη μείωση των εντάσεων για  την 

αποτροπή των κρίσεων (2) διαχείριση των κρίσεων, που έχουν προκύψει, 

αποτελεσματικά για να τις αποτρέψουν από το να γίνουν συγκρούσεις (3) 

εξασφάλιση έγκαιρης πολιτικής και στρατιωτικής προπαρασκευής για τους 

διαφορετικούς βαθμούς κρίσης (4) όταν οι εχθροπραξίες ξεσπούν, έλεγχος της 

αντίδρασης, αποτροπή τη περαιτέρω κλιμάκωσης και προσπάθεια να πειστεί 

οποιοδήποτε επιτιθέμενος  να σταματήσει την επίθεσή του και να αποσυρθεί από το 
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καταληφθέν έδαφος και (5) τελικά, όταν σταματήσει η περαιτέρω κλιμάκωση ή οι 

εχθροπραξίες ή είναι υπό έλεγχο ή όταν ρυθμιστούν επιτυχώς άλλα είδη κρίσεων, 

αποκλιμάκωση της κατάστασης προκειμένου να εγκαθιδρυθεί ξανά η έννομη τάξη 

και η πρότερη κατάσταση19. 

   Μια βασική απαίτηση ενός συστήματος διαχείρισης κρίσης, που οι λειτουργίες 

κρίσης του ΝΑΤΟ μπορούν να εξασφαλίσουν, είναι η δυνατότητα να 

αντιμετωπιστούν οι  κρίσεις σε όλο το φάσμα τους. Αυτό περιλαμβάνει την περίοδο 

προ-κρίσης, της σταθερότητας και τελικά της ειρήνης καθώς επίσης και όλα τα 

στάδια της κρίσης. Παίρνοντας στην πιο σύνθετη περίπτωση που περιλαμβάνει 

ενδεχομένως  στρατιωτικές επιχειρήσεις και στοχεύουν στο να επανακτηθεί ο έλεγχος 

της κρίσης και να επηρεαστεί η εξέλιξη της, τα ακόλουθα ευδιάκριτα στάδια μπορούν 

να προσδιοριστούν: 

(1)  ειρήνη 

(2) κλιμάκωση (συμπεριλαμβανομένης της διαφωνίας, της αντιμετώπισης και της 

ένοπλης σύγκρουσης) και  

 (3) αποκλιμάκωση (συμπεριλαμβανομένης της μείωσης και της νέας σταθερότητας). 

Ένα παρόμοιο, αλλά λιγότερο περίπλοκο σύνολο κατηγοριών θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί για τις τεχνολογικές, φυσικές ή ανθρωπιστικές καταστροφές.20  

 4. Διοικητικά μέτρα κρίσης  

    Για την έγκαιρη δράση-ανταπόδοση σε μια διαχείριση των κρίσεων, το ΝΑΤΟ έχει 

μια ποικιλία διαφορετικών μέτρων ή πιθανών απαντήσεων σε ισχύ έτσι ώστε να μην 

είναι απαραίτητο να αναπτύσσονται κάθε φορά σε ειδική βάση για κάθε νέα κρίση. 

Στην απόφαση τι να κάνει σε μια δεδομένη κατάσταση, το Συμβούλιο ή η Αμυντική 

Επιτροπή  έχει ένα ευρύ φάσμα μέτρων, που οι σύμμαχοι έχουν συμφωνήσει από πριν 

και από το οποίο μπορεί να επιλέξουν. Αυτά τα μέτρα έχουν συμφωνηθεί και έχουν 

συνταχθεί σε διάφορα έγγραφα, αλλά  η εφαρμογή σε μια ιδιαίτερη κατάσταση 

απαιτεί την εκτίμηση κάθε περίπτωσης χωριστά. Αυτά τα μέτρα έχουν αναθεωρηθεί 

ουσιαστικά από το τέλος του ψυχρού πολέμου για να  εξασφαλίσουν ότι είναι σχετικά 

με  το σύγχρονο περιβάλλον κρίσης.  

   Τα μέτρα περιλαμβάνουν: (1) διπλωματικά, οικονομικά και στρατιωτικά 

προληπτικά μέτρα, (2) μια μεγάλη ποικιλία των στρατιωτικών επιλογών ανταπόδοσης 

και (3) ένα φάσμα των προληπτικών μέτρων. Σχεδιάζονται κατά ένα μεγάλο μέρος 
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για την χρήση τους από τις πολιτικές αρχές, συνήθως στα αρχικά στάδια της 

κατάστασης. Τα παραδείγματα των στρατιωτικών επιλογών ανταπόδοσης θα 

μπορούσαν να περιλάβουν: ακύρωση στρατιωτικής συνεργασίας με τους 

εμπλεκόμενους σε μια κρίση, εμπιστευτικές στρατιωτικές διαβουλεύσεις, αιτήσεις 

επιθεωρήσεων  και  επισκέψεων αξιολόγησης στρατιωτικών τμημάτων, επιτήρηση, 

αύξηση της  επιχειρησιακής ετοιμότητας Νατοϊκών και Εθνικών Ενόπλων Δυνάμεων 

και την ενεργοποίηση αυτών.  

   Εκτός από αυτές τις επιλογές των μέτρων, το ΝΑΤΟ έχει επίσης ένα σύστημα για 

την προπαρασκευή των πολιτικών διευθύνσεων και στρατιωτικών διοικήσεων, τις 

αντιπροσωπείες τα επιτελεία, και τις εθνικές στρατιωτικές μονάδες και τις 

αντιπροσωπείες. Το προληπτικό σύστημα του ΝΑΤΟ (NPS) παρέχει έναν μηχανισμό 

για να αρχίσουν οι ενέργειες για τη γενική προπαρασκευή της συμμαχίας σε περίοδο 

κρίσεως και για να υποστηριχθεί η στρατιωτική δράση. Περιλαμβάνει ένα ευρύ 

φάσμα πολιτικών και στρατιωτικών μέτρων για να εξασφαλιστεί ότι οι ενέργειες και 

οι αντιδράσεις αυτές είναι έγκαιρες, συντονισμένες και κατάλληλες.  

  5. Σύστημα απάντησης κρίσης ΝΑΤΟ (NCRS)  

    Αν και τα μέτρα και το προληπτικό σύστημα που περιγράφονται ανωτέρω είναι 

ακόμα σε χρήση παρ’ όλα αυτά χρησιμοποιήθηκαν μόνο σποραδικά και επιλεκτικά 

κατά τη διάρκεια των Νατοϊκών και των  καθοδηγούμενων από το ΝΑΤΟ 

επιχειρήσεων στα Βαλκάνια και ένας αριθμός προληπτικών μέτρων εφαρμόστηκε 

μετά από τις επιθέσεις της 11ης ΣΕΠ. Κατά συνέπεια, οι σύμμαχοι αποφάσισαν ότι 

απαιτείται ένα νέο πιο περιεκτικό, ενσωματωμένο, πλήρες φάσμα, εύχρηστο σύστημα 

διαχείρισης της κρίσης.  

   Το Συμβούλιο Βόρειου Ατλαντικού εξέδωσε τις οδηγίες για την ανάπτυξη ενός 

συστήματος απόκρισης κρίσης του ΝΑΤΟ (NCRS) Αυγ. 2001. Το σύστημα αυτό έχει 

ως σκοπό να αυξήσει τη δυνατότητα της συμμαχίας και, όπου χρειάζεται, και των μη 

Nατοικών εθνών να προετοιμάζεται έγκαιρα και να αποκρίνεται, σε μια πλήρη σειρά  

κρίσεων όποτε η συμμαχία απαιτηθεί  να αντιμετωπίσει. Το NCRS έχει ως σκοπό να 

συμπληρώσει και να δρα αμφίδρομα με το σύστημα πληροφοριών και  έγκαιρης 

προειδοποίησης του ΝΑΤΟ (NIWS), με το  σύστημα προγραμματισμού του ΝΑΤΟ 

(MC 133) καθώς επίσης και προγραμματισμού αστικής έκτακτης ανάγκης (CEP).  

6. Δραστηριότητες συνεργασίας  
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    Το ΝΑΤΟ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αντιμετώπιση κρίσης και την πρόληψη 

συγκρούσεων στις διάφορες συνεργασίες που αναπτύχθηκαν μετά την περίοδο του 

ψυχρού πολέμου  όπως του Ευρωατλαντικού Συμβουλίου Συνεργασίας (EAPC), τη 

Συνεργασία για την Ειρήνη (PFP) και τον Μεσογειακό Διάλογο.  

   Αυτές οι συνεργασίες και οι χώρες που συμμετέχουν σε αυτές έχουν και μπορούν 

να συμβάλουν στην αντιμετώπιση κρίσης και την πρόληψη συγκρούσεων με 

διάφορους τρόπους. Μια σημαντική συμβολή είναι η δομική μείωση της έντασης 

μέσω της υιοθέτησης  δημοκρατικών κανόνων και πρακτικών, τακτοποίηση των 

σημαντικών διαφωνιών και η αμυντική μεταρρύθμιση των χωρών αυτών που 

επιδιώκουν να ενταχθούν ως μέλη στη συμμαχία ή στο PFP . 

   Η συνεργασία με άλλους διεθνείς οργανισμούς που συμβάλλουν στη διεθνείς 

ειρήνη και την ασφάλεια είναι μια άλλη σημαντική άποψη του ρόλου του ΝΑΤΟ 

στην αντιμετώπιση κρίσης και την πρόληψη συγκρούσεων. Αν και η Ιδρυτική 

Συνθήκη της Ουάσιγκτον περιέχει τις ρητές αναφορές στη δέσμευση του ΝΑΤΟ για 

τις αρχές του χάρτη των Η.Ε και του ΟΗΕ, υπήρξε λίγη επαφή μεταξύ του ΝΑΤΟ και 

των Η.Ε ή άλλων διεθνών οργανισμών κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Μια 

από τις πολλές σημαντικές αλλαγές στη Στρατηγική Ιδέα του 1991 ήταν  η 

αναγνώριση της ανάγκης να εξεταστεί η ευρύτερη προσέγγιση στην ασφάλεια και 

συνεργασία μεταξύ του ΝΑΤΟ και άλλων διεθνών οργανισμών. Όσον αφορά το ρόλο 

της Συμμαχίας στην προώθηση της διεθνών ειρήνης και της ασφάλειας, η Στρατηγική 

Ιδέα του 1991 αναγνώρισε ρητά «την πολύτιμη συμβολή που γίνεται από άλλες 

οργανώσεις όπως η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η ΔΑΣΕ, και ότι οι ρόλοι αυτών των 

οργάνων και της συμμαχίας είναι συμπληρωματικοί 

7. ΝΑΤΟ - σχέσεις της ΕΕ  

    Μια άλλη σημαντική αλλά περίπλοκη πτυχή της συμβολής του ΝΑΤΟ στην 

πρόληψη σύγκρουσης και τη διαχείριση κρίσης είναι πρόοδος που σημειώνεται στην 

ανάπτυξη μιας στρατηγικής συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση «έτσι ώστε  να 

μπορούν να φέρουν τα συνδυασμένα μέσα τους για να αντέξουν στην ενίσχυση της 

ειρήνης και της ασφάλειας. »21  .  

   Στην εξέταση των σχέσεων ΝΑΤΟ-ΕΕ, είναι χρήσιμο να ληφθούν υπόψη δύο από 

τα μοτίβα αυτών των σχέσεων, δεδομένου ότι Jolyon Howorth και John T.S. Keeler 

έχουν επισημάνει: (1) μια προσπάθεια «να επανισορροπήσει» ή να ενισχυθεί το 
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ΝΑΤΟ με την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού στυλοβάτη μέσα στο ΝΑΤΟ και (2) 

διάφορες θεσμικές καινοτομίες που απεικονίζουν την αυξανόμενη κίνηση για την 

ευρωπαϊκή αυτονομία.22 Η εμπειρία στα Η.Ε, το ΝΑΤΟ και στις καθοδηγημένες από 

το ΝΑΤΟ επιχειρήσεις στα Βαλκάνια, κατέδειξε την ευρωπαϊκή εξάρτηση στις ΗΠΑ, 

και  έδωσε την αυξανόμενη ώθηση στις ευρωπαϊκές προσπάθειες να αναπτυχθεί μια 

ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και υπεράσπισης (ESDP) με τις απαραίτητες 

ικανότητες και για την πολιτική και στρατιωτική διαχείριση κρίσης.  

   Τα κράτη-μέλη της ΕΕ συμφώνησαν στην Κολωνία το 1999 να δώσουν τα μέσα για 

να εφαρμόσει η ΕΕ μια ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και υπεράσπισης 

συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσής του για τους Βασικούς Αντικειμενικούς 

Στόχους. Το ΝΑΤΟ  συμφώνησε να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις που διευθύνονται 

από την ΕΕ, όταν δεν έχει ανάμιξη συνολικά.  

   Μετά από αυτό υπήρξε μια μακροχρόνια καθυστέρηση, λόγω έλλειψης συμφωνίας 

για τη συμμετοχή από τους εκτός  Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμάχους σε αμυντικά 

θέματα της ΕΕ. Στις 16 Δεκεμβρίου 2002, μια κοινή δήλωση που υιοθετήθηκε από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ άνοιξε το δρόμο με την παροχή μιας επίσημης 

βάσης και ενός πλαισίου για συνεργασία μεταξύ των δύο οργανώσεων στην 

αντιμετώπιση κρίσης και την πρόληψη συγκρούσεων. Η ενδιάμεση συμφωνία την 

άνοιξη του 2003 για τις λεπτομερείς μορφές περιέλαβε τις ρυθμίσεις και τις 

διαδικασίες για (1)  σίγουρη πρόσβαση της ΕΕ στις ικανότητες προγραμματισμού του 

ΝΑΤΟ, (2) υπόθεση της διαθεσιμότητας των προ-προσδιορισμένων ικανοτήτων του 

ΝΑΤΟ και των κοινών μέσων (3) προσδιορισμός των ευρωπαϊκών επιλογών δομών 

διοίκησης συμπεριλαμβανομένης της του ρόλου του Υπαρχηγού Συμμαχικών 

Δυνάμεων Ευρώπης (DSACEUR) για να αναλάβει τις ευρωπαϊκές ευθύνες του και 

(4) περαιτέρω προσαρμογή του αμυντικού προγραμματισμού του ΝΑΤΟ έτσι ώστε 

να εξετάσει τις απαιτήσεις της ΕΕ για ανταλλαγή και προστασία  ταξινομημένων 

πληροφοριών και εγγράφων μεταξύ των δύο οργανώσεων, ουσιαστικών για  την 

αποτελεσματική συνεργασία στην πρόληψη σύγκρουσης και τη διαχείριση κρίσης.  

8. Εσωτερικά προβλήματα ΝΑΤΟ 

    α. Γενικές Απόψεις 

     Το ΝΑΤΟ ήταν βέβαια πάντα Αμερικανογενής συμμαχία, αλλά, οι πρόσφατες 

στρατιωτικές  επιχειρήσεις  έχουν δείξει ότι οι ευρωπαίοι σύμμαχοι  του ΝΑΤΟ 
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υπολείπονται κατά πολύ των ΗΠΑ σε στρατιωτικές ικανότητες. Αυτό έχει 

δημιουργήσει πλήθος προβλημάτων. Μέσα στα πλαίσια της συμμαχίας, υπάρχει 

κίνδυνος ανατροπής των ισορροπιών εάν οι αμερικανικές ικανότητες συνεχίζουν να 

υπερβαίνουν κατά πολύ εκείνων  των Ευρωπαίων. 

    Μερικοί υποστηρίζουν ότι η Ευρώπη στα πλαίσια του ΝΑΤΟ ήδη έχει 

περιθωριοποιηθεί όσο αφορά τα εναέρια μέσα και τα χρησιμοποιούμενα από αυτά 

οπλικά συστήματα. Οι σύμμαχοι στερούνται πυρομαχικών κατευθυνόμενων με 

ακρίβεια, βλημάτων Cruise , μεγάλου αριθμού αεροπλανοφόρων , αεροσκαφών μη 

δυνάμενων να εντοπιστούν από την εχθρική αεράμυνα (Stealth) , προηγμένων 

ικανοτήτων  συστημάτων διοίκησης-ελέγχου, αερομαχίες του τύπου και της 

ποιότητας που οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν. Επιπλέον, οι εμπειρογνώμονες προειδοποιούν 

ότι το χάσμα ικανότητας μεταξύ των δύο πλευρών συνέχεια διευρύνεται. 

   Η Ευρώπη αντέχει ακόμα τον ανταγωνισμό, συμβάλλοντας ακόμα με σημαντικούς 

αριθμούς αεροσκαφών και προσωπικού για την υποστήριξη τέτοιου είδους 

αποστολών. Εάν οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι δεν μπορέσουν να ακολουθήσουν στο 

μέλλον την πορεία της αεροπορικής τεχνολογίας και δεν καταφέρουν να συμβάλουν 

αποτελεσματικά στον αγώνα, οι ΗΠΑ θα αναγκαστούν να πάρουν  ακόμα μεγαλύτερο 

μερίδιο του φορτίου. 

   Σε ομιλία του το 2001 στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βερολίνο ο πρώην 

Γ.Γ.ΝΑΤΟ George Robertson τόνισε μεταξύ άλλων : «Στο  Κόσσοβο, είδαμε ότι 

μερικά μέλη του ΝΑΤΟ έπρεπε να φέρουν ένα δυσανάλογο μερίδιο του φορτίου σε 

διάφορες περίπλοκες αποστολές λόγω της  υψηλής  τεχνολογίας που κατείχαν. «Οι 

ευρωπαίοι σύμμαχοι απλά δεν είχαν την ικανότητα να συμμετέχουν σε όλα τα 

επίπεδα. Αυτό επιβάλλει ένα άδικο και πολιτικά μη αποδεκτό καταμερισμό της 

εργασίας μέσα στη συμμαχία» . Και ο Robertson πρόσθεσε  «Απλά, ΝΑΤΟ δύο-

ταχυτήτων  δεν μπορεί να λειτουργήσει». 

    Παρόμοιες προειδοποιήσεις έχουν προέλθει  και από τον Απόστρατο Πρόεδρο της 

Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ Στρατηγό  Klaus Naumann. Ο Naumann έχει 

επισημάνει ότι τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη του  ΝΑΤΟ θα βρεθούν 

αποκλεισμένα τις πρώτες ημέρες μιας μελλοντικής αεροπορικής εκστρατείας του 

ΝΑΤΟ εάν δράσουν μεμονωμένα. Σημείωσε ότι η αρχική φάση της αεροπορικής 

εκστρατείας Balkan air  θα μπορούσε μόνο να γίνει από τις ΗΠΑ και τη Μεγάλη 
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Βρετανία, τα δύο έθνη του ΝΑΤΟ που κατέχουν πυραύλους Cruise. «Η οδηγία ήταν 

σαφής στα πρώτα στάδια της επιχείρησης όχι πτήση στον εναέριο χώρο με 

επανδρωμένα αεροσκάφη ». 

    Σε στρατηγικό επίπεδο οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι έχουν μια διαφορετική φιλοσοφία 

αντιμετώπιση της κρίσης. Δεν έχουν τη μεγάλης έντασης σύγκρουση σε κεντρικό 

στόχο του προγραμματισμού τους. Δεν βλέπουνε μια απειλή για το  ΝΑΤΟ ή 

οποιαδήποτε σοβαρή στρατιωτική απειλή στην ευημερία τους. Ως εκ τούτου, η 

στρατηγική εστίασή τους είναι στις διαδικασίες ειρήνης και στην πολιτική απάντηση 

κρίσης. Το αποτέλεσμα είναι αναλογικά χαμηλότερη επένδυση σχετικά με τις 

Ηνωμένες Πολιτείες στην ανάπτυξη και την απόκτηση των προηγμένων 

στρατιωτικών συστημάτων όπως  μαχητικά και βομβαρδιστικά αεροσκάφη μεγάλης 

ακτίνας δράσης και φέροντα τα λεγόμενα έξυπνα όπλα, αεροπλανοφόρα οπλισμένα 

με πυραύλους-βλήματα ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς κτλ. 

   Στην ετήσια έκθεση της πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (Rand 2004) αναφέρεται 

ότι «Διαλειτουργικότητα: Μια συνεχιζόμενη πρόκληση στις συμμαχικές αεροπορικές  

επιχειρήσεις συνασπισμού…...η απόκλιση όμως στις ικανότητες μεταξύ των 

Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων της είναι προφανέστατη και πρέπει να 

διαχειριστεί κατάλληλα για να εξασφαλιστούν  πιθανά οφέλη της  συμμαχίας». 

 

   β. Προβλήματα διοίκησης και ελέγχου 
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      Το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στο αεροπορικό  υλικό. Όπως επισήμανε και 

ο Naumann  «Σίγουρα δεν είναι μόνο οι Πύραυλοι Cruise. Σκέφτομαι  ολόκληρη την 

περιοχή C4I [Command, Control, Communications, Computers, και Intelligence] 

όπου πρέπει να λάβουμε διορθωτικά μέτρα». 

   Το ΝΑΤΟ δεν επικεντρώνει  το βάρος του στην ανάπτυξη των νέων, κοινών C4I 

συστημάτων. Ο Στρατηγός Gregory S. Martin,  πρώην διοικητής των US Air Forces 

στην Ευρώπη, παρατήρησε πρόσφατα, «δεν έχουμε λύσει τη διαχείριση μάχης στο 

επίπεδο διοίκησης και ελέγχου καθώς και το ζήτημα επικοινωνιών όπως θα θέλαμε. 

Έχουμε πολλά αυτόνομα μέρη  που μπορούν να στείλουν τις πληροφορίες γρήγορα, 

εισάγονται σε ένα κοινό  πεδίο, αλλά είναι πληροφορίες όχι ενσωματωμένες και 

ενοποιημένες στο σύνολό τους».Στο τρέχον δημοσιονομικό περιβάλλον, το ΝΑΤΟ 

φαίνεται ανίκανο να κλείσει αυτά τα χάσματα ικανότητας.  «Οι δυνάμεις των εθνών 

όλου του ΝΑΤΟ πρέπει να έχουν τον εξοπλισμό και την τεχνολογία για να εργαστούν 

μαζί σαν ένα σώμα, και πρέπει να είναι έτοιμες  για τις σύγχρονες επιχειρήσεις» όπως 

επισήμανε ο πρώην ΓΓ του ΝΑΤΟ L.Robertson . 

 

 

     γ. Ανισορροπία στα Προηγμένα  Αμυντικά συστήματα 

   Αν και είναι δύσκολο να βρεθούν οι ακριβείς αριθμοί, φαίνεται ότι ακόμη και οι 

μεγαλύτερες Πολεμικές Αεροπορίες της Ευρώπης έχουν μόνο μερικές χιλιάδες άμεσα 

καθοδηγημένα πυρομαχικά(GPS-guided attack munitions). 

     Επίσης λίγες Ευρωπαϊκές Συμμαχικές Αεροπορίες είναι σε θέση να διεξαγάγουν 

Νυχτερινό Αεροπορικό Αγώνα με ακριβή αποτελέσματα στοχοθέτησης είτε λόγω 

έλλειψης προηγμένων συστημάτων πλοήγησης των Αεροσκαφών τους είτε λόγω 

έλλειψης έξυπνων πυρομαχικών. Στο άμεσο μέλλον λίγες ευρωπαϊκές χώρες 

σχεδιάζουν να ενισχυθούν στον τομέα αυτό. 

      Ολόκληρο το πεδίο βομβαρδισμού ακρίβειας εξουσιάζεται από τις αμερικανικές 

δυνάμεις. Οι Ευρωπαίοι-σύμμαχοι αναμένονται  να συνεχίσουν να καθυστερούν σε 

αυτήν την ικανότητα, παρά τις κατά καιρούς δηλώσεις από τα μέλη του ΝΑΤΟ . 

     Εν τω μεταξύ, η Ευρώπη προσπαθεί να αποκτήσει εδώ και καιρό ικανότητα 

αντιμετώπισης της εχθρικής αντιαεροπορικής άμυνας. Σύμφωνα με την Έκθεση 
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Rand, «Μόνο η Γερμανική και Ιταλική Πολεμική Αεροπορία έχουν ένα εξειδικευμένο 

αεροσκάφος για αυτήν την αποστολή. Το υψηλό κόστος αυτών των συστημάτων 

περιορίζει τη δυνατότητα άλλων εθνών να τα προμηθευτούν». 

     Η ενίσχυση αυτών των ικανοτήτων θα αύξανε πολύ την ευελιξία των Πολεμικών 

Αεροποριών των συμμάχων του ΝΑΤΟ, επιτρέποντας στα μαχητικά από τα 

ευρωπαϊκά έθνη να αντικαταστήσουν τα αμερικανικά αεροσκάφη στις πολλαπλές 

αποστολές. 

Luftwaffe Tornado ECR, στην Ιταλία κατά τη

διάρκεια των βοσνιακών διαδικασιών του 1996, είναι

ένα από λίγα ευρωπαϊκά αεροσκάφη που

χρησιμοποιούνται για τον κρίσιμο ρόλο

SEAD(Suppression of enemy air defense). 

(Φωτογραφία από το Gert Kromhout) 

 

    δ Αεροπλανοφόρα, Η Επανάσταση στο Πεδίο Επιχειρήσεων 
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     Η πρόσφατη αποκτηθείσα εμπειρία από τους πολέμους Περσικού Κόλπου, 

Βοσνίας,  Ιράκ και  πλήθος άλλων κρίσεων κατέδειξε με τον πλέον έκδηλο τρόπο την  

χρησιμότητα της μεταφερόμενης δια  θαλάσσης δύναμης αέρα και την  επανάσταση  

που επήλθε στην αντιμετώπιση των κρίσεων σε διάφορα σημεία του πλανήτη μας από 

την χρήση της  συνδυασμένης  αεροναυτικής δύναμης και ειδικών δυνάμεων 

(Πεζοναυτών) εκεί που πρέπει, όταν πρέπει. Η τακτική του διασκορπισμού των 

δυνάμεων αυτών που φέρονται από τα αεροπλανοφόρα σε διάφορα νευραλγικά-

στρατηγικά σημεία του πλανήτη μας (Μεσόγειος- Ερυθρά –Περσικός - Ινδικός- 

Ειρηνικός) αποτελεί κατά κάποιο τρόπο την εγγύηση για την άμεση αντιμετώπιση 

ξεσπασμάτων κρίσεων από τις ΗΠΑ αρχικά και κατά ένα ελάχιστο ποσοστό από τις 

δυνάμεις του ΝΑΤΟ(Λίγες χώρες του ΝΑΤΟ, πλην ΗΠΑ, έχουν μικρό αριθμό 

αεροπλανοφόρων), διαφορά που είναι υψίστης σημασίας. Όπως τόνισε ο Διευθυντής 

Αεροπορικών Επιχειρήσεων του Αεροπλανοφόρου Φραγκλίνος Ρούσβελτ για τον 

πόλεμο στην Βοσνία: «Ήμασταν εκεί, ήμασταν έτοιμοι, και κάναμε την διαφορά,»  

«Όταν ο Θεόδωρος Ρούσβελτ κατέπλευσε ήταν έτοιμο με την άφιξη του, και ανέλαβε 

κατευθείαν επιχειρήσεις». 

   Χρησιμοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας τα αεροπλανοφόρα μπορούν 

να διεξάγουν συνδυασμένες επιχειρήσεις αεροναυτικές σε όλο τον πλανήτη. 

Αποτελούν αυτόνομους σχηματισμούς μάχης με ταχείας αντίδρασης αμφίβιες 

δυνάμεις πεζοναυτών, υπερσύγχρονα μαχητικά και βομβαρδιστικά αεροσκάφη που 
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φέρουν «έξυπνα» συστήματα βομβών όπως τα JSOW(Joint Standoff Weapon) AGM-

154 όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

         

 

Καθώς επίσης και  επιθετικές βόμβες τύπου JDAM( Joint direct attack 

ammunition)

 

    Xχρησιμοποιώντας το αεροσκάφος ηλεκτρονικού πολέμου ΕΑ-6Β που τυφλώνει 

και καταστρέφει την εχθρική αντιαεροπορική άμυνα με ηλεκτρονικά αντίμετρα με 

βόμβες τύπου HARM και πλήθος άλλων υψηλής αμυντικής τεχνολογίας συστημάτων 
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VΙ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

      1.Γενικά 

        Με σκοπό την εκπλήρωση των αποστολών που τέθηκαν στο Petersberg το 1992, 

οι  δυνάμεις των κρατών μελών της ΕΕ πρέπει να είναι ικανές να εκτελέσουν «τις 

αποστολές των δυνάμεων μάχης στη διαχείριση κρίσης, συμπεριλαμβανομένων και 

της επιβολής ειρήνης». Οι πρόσφατες στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Κόσσοβο, το 

Αφγανιστάν και το Ιράκ έχουν καταδείξει τη σημασία του στοιχείου του αέρα, 

ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης  του αγώνα. Οι Πολεμικές Αεροπορίες 

που τοποθετούνται σε προωθημένες βάσεις κοντά στο θέατρο επιχειρήσεων μπορούν 

να διεξάγουν διάφορους τύπους αποστολών, όπως εκείνοι που περιλαμβάνουν τη 

συλλογή πληροφοριών, την αεροπορική υπεροχή, επιθετικές επιχειρήσεις και τις 

αεροπορικές μεταφορές23. 

        A. Συλλογή πληροφοριών 

           Αυτή η δραστηριότητα απαιτεί τη χρήση των αεροσκαφών αναγνώρισης, 

UAVs ή κατάλληλων μαχητικών αεροσκαφών που φέρουν το πρόσθετο φωτογραφικό 

εξοπλισμό. Η επιτήρηση πρέπει να περιλαμβάνει τις  κατάλληλες οπτικές και 

υπέρυθρες συσκευές καθώς επίσης τα ραντάρ και τις ηλεκτρονικές  ακουστικές 

συσκευές. Οι πληροφορίες συλλέγονται  για στρατηγικούς λόγους, παραδείγματος 

χάριν για τη κατανόηση της πιθανής στάσης, δυνατότητες και τους πιθανούς τρόπους  
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ενεργείας του εχθρού, ή για περισσότερο τακτικούς λόγους σχετικά με έναν 

συγκεκριμένο στόχο.  

       B. Αεροπορική Υπεροχή 

           Ο Αντικειμενικός Σκοπός  είναι να εξασφαλιστεί η ελευθερία της δράσης για 

τις Πολεμικές Αεροπορίες μας στο θέατρο Επιχειρήσεων, αλλά και να στερηθεί ο 

εχθρός από τη χρήση των δυνάμεών του, η οποία είναι κρίσιμη για την ασφάλεια της 

δικιάς μας αναπτυγμένης αεροπορικής βάσης. Πράγματι, είναι ουσιαστικό να 

εξασφαλιστεί  η ανωτερότητα αέρα επάνω από τις περιοχές στις οποίες οι δυνάμεις 

μας ενεργούν. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε 

τον εναέριο χώρο πάνω από το θέατρο των επιχειρήσεων και να δημιουργήσουμε 

ζώνη εναέριου αποκλεισμού για τα εχθρικά αεροσκάφη. Επιπλέον, προσοχή πρέπει 

να δοθεί στην υπεράσπιση των αναπτυγμένων χερσαίων και αεροπορικών  δυνάμεων. 

Μπορεί να είναι απαραίτητο για εκείνο τον σκοπό να οργανωθούν οι περίπολοι των 

οποίων η αποστολή θα  είναι να παρεμποδιστούν οι αεροπορικές  απειλές (περίπολοι 

εναερίου  αγώνα). Οι επιχειρησιακές αποστολές που συνδέονται με τον  εναέριο 

έλεγχο  μπορούν επίσης να λάβουν τη μορφή επιθετικών  ενεργειών ενάντια σε μια 

πιθανή αερομεταφερόμενη απειλή με σκοπό την καταστολή της εχθρικής εναέριας 

άμυνας.  

      Γ. Επιθετική  δραστηριότητα, εγγύς αεροπορική υποστήριξη 

         Αυτό μπορεί να λάβει τη μορφή στρατηγικής δράσης ενάντια στα εχθρικά 

κέντρα διοίκησης ή μετάδοσης, ειδάλλως μπορεί να εστιαστεί στις εχθρικές 

Πολεμικές Αεροπορίες και την καταστολή των συστημάτων αεράμυνας τους (ραντάρ, 

κέντρα ελέγχου, εκτοξευτές πυραύλων εναέριας άμυνας).  

   Όλες αυτές οι αποστολές  απαιτούν την ανάπτυξη  των μαχητικών αεροσκαφών με  

ικανότητα επίγειας επίθεσης, το οποίο σημαίνει ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων 

εξοπλισμών: βλήματα Cruise, καθοδηγημένες βόμβες ή βλήματα (λέιζερ, 

προσανατολισμένοι δορυφόροι), βλήματα-προστασίας εχθρικών παρεμβολών, 

καταστροφείς  ραντάρ και επικοινωνιών. Τέτοια αεροσκάφη είναι κυρίως τα 

Αμερικάνικα φέροντα το γράμμα F μπροστά από τον τύπο τους F-16, F-18, F-14, F-

22 και άλλα Αμερικανικά ή Ευρωπαϊκά.   
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     Οι Πολεμικές Αεροπορίες πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν τακτική  

υποστήριξη στις χερσαίες ή στις ναυτικές δυνάμεις. Εκτός από τα προαναφερθέντα 

αεροσκάφη, πρέπει επίσης να είναι σε θέση να αναπτύσσουν άλλου τύπου 

αεροσκάφη όπως το μεταγωγικό C-130, A-10 αντιαρματικά αεροσκάφη (φέροντας 

αντιαρματικά βλήματα) και Επιθετικά ελικόπτερα  (Apache, Comanche, Τiger ) ή 

ελικόπτερα που εξοπλίζονται με βλήματα ανθυποβρυχιακά.  
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       Δ. Αεροπορική τακτική υποστήριξη 

        Αυτή αφορά την εναέρια υποστήριξη στο θέατρο επιχειρήσεων: στους τακτικούς 

ελιγμούς χερσαίων επιχειρήσεων (αεροκίνηση, πτώσεις αλεξιπτωτιστών), 

αεροκινήσεις εφοδιασμού στο θέατρο επιχειρήσεων όπως ο εναέριος εφοδιασμός σε 

καύσιμα (για να αυξήσουν την ακτίνα της δράσης και της διάρκειας των in-theatre 

αποστολών) και ο  ανεφοδιασμός στο έδαφος χρησιμοποιώντας τα αεροδρόμια κοντά 

στο θέατρο επιχειρήσεων, αποστολές έρευνας και διάσωσης και αποστολές 

εκκένωσης ανθρώπινων απωλειών. 

   2. Βασικές ικανότητες  

      Μια ανάλυση των επιχειρήσεων και των αποτελεσμάτων τους παρέχει μια 

καλύτερη κατανόηση των βασικών ικανοτήτων που απαιτούνται για να διεξαχθεί  μια 

αποστολή σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

     Ο όγκος των μέσων που αναπτύσσονται είναι ένας βασικός δείκτης του ρόλου που 

διαδραματίζει κάθε χώρα. Για  παράδειγμα, από τα 750 αεροσκάφη που   

αναπτύχθηκαν στο Κόσσοβο, πάνω από 500 ήταν των Ηνωμένων Πολιτειών.  

     Η ικανότητα για την συλλογή πληροφοριών και την ανάλυση τους είναι η 

σημαντικότερη ικανότητα, όχι μόνο για στρατηγικούς, αλλά και τακτικούς και 

λειτουργικούς λόγους. Παρέχει τη βάση για την αυτόνομη αξιολόγηση και τη λήψη 

αποφάσεων. Απαιτεί την τρέχουσα συλλογή, την επεξεργασία και τη διάδοση των 

πληροφοριών (αισθητήρες και δορυφόροι), χρησιμοποιώντας  υψηλής απόδοσης και 

διαλειτουργικότητας συστήματα ενημέρωσης και επικοινωνιών.  

     Οι ικανότητες διοίκησης και ελέγχου των συνασπισμών είναι ουσιαστικές για τον 

έλεγχο των επιχειρησιακών διαδικασιών. Πρέπει να περιλαμβάνουν επίγεια μέσα 

ικανά να ανταποκριθούν σε έναν μεγάλο αριθμό αεροπορικών εξορμήσεων, 

περισσότερο από 1000 ανά ημέρα καθώς επίσης και αερομεταφερόμενα συστήματα 

διοίκησης και ελέγχου που εγγυώνται προς το παρόν την εκτίμηση και τον έλεγχο της 

κατάστασης στον αέρα, αλλά και στο έδαφος . Απαιτούν  διαθεσιμότητα  επαρκών 

συστημάτων επικοινωνιών.  

    Έχοντας στο σύγχρονο πεδίο μάχης να αντιμετωπίσουμε ένα καινούργιο τύπο 

σύγκρουσης που έχει σαν χαρακτηριστικό έναν ιδιαίτερα ευκίνητο και απρόβλεπτο 

αντίπαλο, αναγκαιεί όπως επιταχυνθεί ολόκληρος ο κύκλος των επιχειρήσεων, από 

την εκτίμηση καταστάσεως στη λήψη αποφάσεων και κατόπιν την εκτέλεση, ώστε να 
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είμαστε  σε θέση να προσαρμόζουμε και να βελτιστοποιούμε τις εναέριες 

επιχειρήσεις σε πραγματικό χρόνο. Είναι ανάγκη να επιβληθεί στον εχθρό πότε και 

που θα γίνουν οι επιχειρήσεις(εν τόπω και χρόνω) έτσι ώστε να περιορίσουμε τη 

δυνατότητά του να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις του.  

Έτσι δημιουργήθηκε από το ΝΑΤΟ, ένα κέντρο αεροπορικής αντίδρασης CAOC5  

στην Βιτσέντσα της Ιταλίας για να λαμβάνει τις πληροφορίες άμεσα από τους 

διάφορους αισθητήρες (U2, JSTAR, HORIZON,UAV). 

     Τα βομβαρδιστικά αεροπλάνα που οπλίστηκαν με τα βλήματα αντιπαρεμβολών 

μπορούν να λαμβάνουν εν πτήση προειδοποίηση και θα μπορούν να εμπλακούν  με 

τα εχθρικά κινητά πυραυλικά συστήματα εδάφους- αέρος. Αυτή η απόκριση είναι 

βασισμένη στα υψηλής απόδοσης συστήματα μετάδοσης δεδομένων, στη δυνατότητα 

των μαχητικών αεροσκαφών να λαμβάνουν  πληροφορίες στόχων και να τις 

παρουσιάζουν σε τέτοια μορφή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα πληρώματα 

ενός αεροπλάνου.  

    Η προστασία από τις αντιαεροπορικές άμυνες εγγυάται την ασφάλεια πληρωμάτων 

και την ελεύθερη δράση των Πολεμικών Αεροποριών. Αυτό σημαίνει εξοπλισμός με 

τα αντιπαρεμβολής όπλα, ενεργητικούς παρεμβολείς και τα κατάλληλα αντίμετρα.  

    Η επιθετική ενέργεια περιλαμβάνει συστήματα που μπορούν να λειτουργήσουν 

μέρα και νύχτα και επί παντός καιρού. Αυτό συνεπάγεται όχι μόνο  μαχητικά 

αεροσκάφη , αλλά και  «εξυπνότερα» πυρομαχικά, δεδομένου ότι πρέπει να είναι σε 

θέση να προσδιορίσουν με ακρίβεια τους σταθερούς και κινητούς στόχους. Η 

ακρίβεια των επιθέσεων είναι μια ουσιαστική απαίτηση. Σε μεγάλο βαθμό 

καθορίζεται από την  ικανότητα πλοηγησιμότας των αεροσκαφών και των όπλων. 

Τέλος, η προετοιμασία αποστολής, και ιδιαίτερα η απόκτηση των ψηφιακών 

γεωγραφικών στοιχείων, αποτελεί σημαντικό παράγοντα διότι μπορεί να γίνει αιτία 

παρακώλυσης του ρυθμού των επιχειρήσεων.  

     Ο εναέριος ανεφοδιασμός σε καύσιμα είναι κρίσιμος για τις αποδοτικές 

αεροπορικές επιχειρήσεις . Η σύγκρουση του Κοσσόβου έδειξε ότι κατά μέσον όρο 

ένα ανεφοδιαστικό αεροσκάφος αντιστοιχούσε σε τέσσερα αεροσκάφη για να παρέχει 

τον απαραίτητο βαθμό ανταπόκρισης, ευελιξίας, αποτελεσματικότητας και 

ασφάλειας. 
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 Οι διαδικασίες έρευνας και διάσωσης μάχης για τα πληρώματα που έχουν 

καταρριφθεί είναι μια άλλη ικανότητα που απαιτείται για τις εναέριες επιχειρήσεις.        

Το ελικόπτερο SAR(Search and Rescue) είναι ο τελευταίος κρίκος σε μια αλυσίδα 

που απαιτεί  στενή συνεργασία και  χρήση ενός αριθμού συμπληρωματικών μέσων.  

    

         Τέλος, όλες αυτές οι ικανότητες είναι βασισμένες κατά  πολύ στην υψηλή 

τεχνολογία, η οποία είναι απολύτως αναγκαία. Οι δορυφορικές μεταδόσεις μεγάλου 

όγκου δεδομένων θα είναι αναμφίβολα το κατώτατο επίπεδο που απαιτείται για τις 

επιχειρήσεις του μέλλοντος.  

       3. Ελλείψεις ικανότητας της Ευρώπης 

          Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρείχαν τον όγκο των μέσων που χρησιμοποιήθηκαν 

στις τελευταίες επιχειρήσεις. Η Ευρώπη συνέβαλε μόνο 216 - λιγότερο από 40% - 

των συνολικών 546  μαχητικών αεροσκαφών της Συμμαχίας στην Βοσνία . Στην 

σύγκρουση του Περσικού Κόλπου(αναπτύχθηκαν περισσότερα από 2500 αεροσκάφη 

όλων των τύπων) η αναλογία αυτή ήταν, τραγικά, ακόμη μικρότερη. Οι συγκρούσεις 

αυτές έδειξαν με τον πλέον σαφή τρόπο την εν γένει εσωτερική αδυναμία της 

Ευρώπης στα εναέρια μέσα:  
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         Α. Πληροφορίες και Ανάλυση 

    Οι ικανότητες  συλλογής στρατηγικών πληροφοριών στην Ευρώπη εκλείπουν     

παντελώς. Οι παντός καιρού αερομεταφερόμενες ικανότητες επίγειας επιτήρησής της 

είναι πολύ περιορισμένες (Raphael, Horizon, Astor).  

Οι απαραίτητες διαδικασίες και τα μέσα για την επιλογή στόχων είναι βασικά 

Αμερικάνικης προέλευσης. 

        Β.  Διοίκηση  και έλεγχος  των επιχειρήσεων 

            Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν τις επιχειρησιακές δομές 

διοίκησης που μπορούν να αναπτυχθούν σε ένα μακρινό θέατρο επιχειρήσεων. Η 

Γαλλία σκοπεύει να αποκτήσει τέτοιες δομές στο κοντινό μέλλον και είναι η μόνη 

χώρα με το Ηνωμένο Βασίλειο που μπορεί να χρησιμοποιήσει τα in-theatre 

συστήματα ελέγχου αεροπορικών επιχειρήσεων.   

  Τα συστήματα ενημέρωσης και επικοινωνιών της Ευρώπης δεν επιτρέπουν σε έναν 

κοινό λειτουργικό ψηφιακό κόμβο να λειτουργήσει σε πραγματικό–χρόνο και σε 

μακρινό περιβάλλον. 

        Γ.  Αεροπορικές προσβολές 

         Οι παντός καιρού ικανότητες προσβολής είναι περιορισμένες σε σχέση με την 

δυνατότητα να στοχεύσουν με γεωγραφικές συντεταγμένες μακρινούς στόχους.  

    Τα ευρωπαϊκά οπλικά συστήματα που στηρίζονται για την ακρίβειά τους στη 

δορυφορική ναυσιπλοΐα εξαρτώνται αποκλειστικά από το αμερικανικό σύστημα GPS.  

Τελευταία γίνονται προσπάθειες ευρωπαϊκής ανεξαρτοποίησης στο θέμα παγκόσμιου 

συστήματος προσδιορισμού θέσεως. Η Ευρώπη στερείται αυτόνομων μέσων 

προσδιορισμού στόχων και της μετάδοσης στοιχείων, δύο ικανότητες που θα είναι 

βασικές απαιτήσεις για τις  μελλοντικές συμμαχίες 

      Οι ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν ένα αποτελεσματικό επιθετικό σύστημα για 

παρεμβολές και κατατρόπωση των εχθρικών συστημάτων εναέριας άμυνας (SEAD).  

       Δ. Υποστήριξη 

           Η Ευρωπαϊκή εναέρια υποστήριξη διοικητικής φύσεως  από άποψη όγκου και 

ικανότητας, είναι περιορισμένη (αεροσκάφη ανεφοδιασμού, αεροσκάφη-ελικόπτερα 

έρευνας και διάσωσης SAR) ή ακόμα και ανύπαρκτη . 
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       Αδυναμία της Ευρώπης υπάρχει επίσης από την άποψη της στρατηγικής 

ευκινησίας(Βλ παράγραφος Αεροπλανοφόρα) η οποία  αντισταθμίζεται  μόνο από την 

εγγύτητα του θεάτρου των τελευταίων επιχειρήσεων.  

     4. Εμπόδια για την γρήγορη Ανάπτυξη Ευρωπαϊκών Πολεμικών Αεροποριών                          

σε περιόδους Κρίσεως 

        Α. Διπλωματική πλευρά  

   Η κύρια δυσκολία της ανάπτυξης Πολεμικών Αεροποριών είναι να βρεθεί μια βάση 

εξορμήσεως σε μια  φίλια προς εμάς χώρα κοντά στο θέατρο τις κρίσης, όπως συνέβη 

στην Επιχείρηση Ενίσχυσης της Ελευθερίας στο Αφγανιστάν . Το πρώτο βήμα ήταν  

να οργανωθεί μια ομάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να πραγματοποιήσει την 

αναγνώριση της περιοχής. Στην περίπτωση του Αφγανιστάν αυτό έγινε κατόπιν 

αμοιβαίας συμφωνίας μεταξύ διάφορων χωρών, οι οποίες έστειλαν μια ομάδα στο 

Τατζικιστάν, το Ουζμπεκιστάν και στο Κιργκιστάν τον Οκτώβριο 2001. Συχνά, 

εντούτοις, υπάρχουν καθυστερήσεις λόγω των πολιτικών και διπλωματικών 

περιορισμών.  

Η περίπτωση των χωρών του Περσικού Κόλπου, με τις οποίες διάφορα ευρωπαϊκά 

κράτη έχουν συμφωνίες είναι υποδειγματική από αυτήν την άποψη: Τα βρετανικά και 

γαλλικά αεροσκάφη θα μπορούσαν να επεκταθούν χωρίς δυσκολία στην περιοχή. Σε 

διπλωματικό επίπεδο, είναι συχνά δύσκολο να ληφθούν τα δικαιώματα υπερπτήσης 

για τα φέροντα όπλα και  πυρομαχικά στρατιωτικά αεροσκάφη. Ο διπλωματικός 

συντονισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα βοηθούσε ουσιαστικά για οποιαδήποτε 

επιχείρηση κατευθυνόμενη από την ΕΕ.  

       Β. Διοίκηση 

      Οι γρήγοροι χρόνοι απόκρισης που απαιτούνται για τις αεροπορικές επιχειρήσεις 

και ο μεγάλος αριθμός διαφορετικών τύπων αεροσκαφών που 

αναπτύσσονται(βομβαρδιστικά αεροπλάνα, αναχαιτίσεως, αεροσκάφη επίγειας 

επίθεσης, AWACS, αεροσκάφη ανεφοδιασμού, UAVs, μεταφορικά και επιθετικά 

ελικόπτερα , αεροσκάφη στρατηγικών και τακτικών μεταφορών κλπ) καθιστούν τις 

αεροπορικές  επιχειρήσεις  ιδιαίτερα σύνθετες και περίπλοκες από πλευράς 

οργανώσεως. Για αυτό είναι απαραίτητο να υπάρχει Στρατηγείο  εικοσιτέσσερις ώρες 

το εικοσιτετράωρο που θα λειτουργεί με βάρδιες επιτελών κατάλληλων για να 

περιορίσει τους χρόνους απόκρισης στο ελάχιστο. Εκτός από προγραμματιζόμενο 

επιτελείο  στην ευρωπαϊκή επικράτεια πρέπει επίσης να υπάρχει κατά τόπους 
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επιχειρησιακό Στρατηγείο υπεύθυνο για την Τοπική Επιχειρησιακή Διοίκηση και ένα 

συνδυασμένο κέντρο επιχειρήσεων αέρα (CAOC) για να διευθύνει τις επιχειρήσεις σε 

πραγματικό - χρόνο. Άσχετα εάν υπάρχει η έννοια  ενός έθνους πλαισίου σε μια 

επιχείρηση ,ο πυρήνας όμως του Στρατηγείου  πρέπει να είναι πολυεθνικός. Ένα 

κέντρο ελέγχου πρέπει να είναι ένας στόχος της ΕΕ που όπως θα δούμε παρακάτω 

λαμβάνεται υπόψη στο ECAP (Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ικανότητας δράσης).24  

     Γ. Υποστήριξη Διοικητικής Μέριμνας 

     Οι εθνικές Πολεμικές Αεροπορίες της Ευρώπης υστερούν εμφανώς στις 

ικανότητες διοικητικής μέριμνας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έπρεπε να 

ναυλωθεί Ουκρανικό Antonof 124, βαρύ αεροσκάφος μεταφορών, για τις 

επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν. Είναι ουσιαστικό για μια αναπτυσσόμενη αεροπορική 

βάση να παραληφθούν οι κανονικές και τακτικές προμήθειες από τις ευρωπαϊκές 

πόλεις ώστε να κρατηθούν τα αναπτυγμένα αεροσκάφη σε συνθήκες επιχειρησιακής 

λειτουργίας. Αυτό σημαίνει οργανωμένες αεροπορικές συνδέσεις. Στην περίπτωση 

του Αφγανιστάν στη βάση Manas το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν η έλλειψη των 

μεγάλης ακτίνας μεταφορικών αεροσκαφών. Εντούτοις, χάρη στη ναύλωση 

αεροσκαφών από άλλες μη Ευρωπαϊκές χώρες, το μέσο ποσοστό διαθεσιμότητας στη 

βάση ήταν  90% για τα Mirage 2000 και τα ανεφοδιαστικά αεροσκάφη  C135FR. Οι 

μελέτες έχουν δείξει ότι προκειμένου να αναπτυχθεί μια δύναμη που αποτελείται από 

περίπου 20 μαχητικά αεροσκάφη και 15 000 άτομα σε μια απόσταση 5500 χλμ, είναι 

απαραίτητο να υπάρξουν 24ώρη  καθημερινή σύνδεση ενός μέσου και δύο βαριών 

μεταφορικών αεροσκαφών (ΑΝ124 ή C17s). Αυτό σημαίνει ότι προσωρινές λύσεις 

πρέπει να βρεθούν, όπως η μίσθωση ή οι προκαθορισμένες συμφωνίες , εν αναμονή 

της ολοκλήρωσης του προγράμματος του νέου σύγχρονου Aιr-Bus Α400M(Αρχές 

2009), που σχεδιάζεται αυτήν την περίοδο. Η διοικητική μέριμνα είναι βασική στην 

εχθροπραξία ενώ η διαθεσιμότητα και η κινητικότητα είναι ουσιαστικές. Η Ευρώπη 

χρειάζεται τα δικά της μεταγωγικά-μεταφορικά αεροσκάφη .  

 VΙΙ. Η παρούσα κατάσταση και οι προοπτικές για τις γοργά 

αναπτυσσόμενες Ευρωπαϊκές Πολεμικές Αεροπορίες 

       Μετά από την επανενεργοποίηση της ΔΕΕ με σκοπό τη διαχείριση κρίσης 

(Petersberg, Ιουνίου 1992), διάφορες συμμαχικές πρωτοβουλίες λήφθηκαν και 
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τέθηκαν διαθέσιμες  πρώτα στην  ΔΕΕ  και στη συνέχεια στην ΕΕ. Μεταξύ αυτών 

είναι η EURAC (η Ευρωπαϊκή διάσκεψη Αρχηγών Πολεμικών. Αεροποριών ), η 

EAG (Ευρωπαϊκή Αεροπορική Ομάδα), το EACC (Ευρωπαϊκό Στοιχείο Συντονισμού 

Αερομεταφοράς), το εναέριο τμήμα  ECAP (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ικανότητας 

Δράσης ) 

1. Ευρωπαϊκή συνεργασία( EURAC) 

Ξεκίνησε αρχικά το 1993 με τη διάσκεψη των Ευρωπαίων Αρχηγών Πολεμικών 

Αεροποριών, και  έχει διευρυνθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα ετών  

συγκεντρώνοντας τώρα περισσότερους από 20 Αρχηγούς Πολεμικών Αεροποριών  

Με ένα αρχικό σχήμα, ανεξάρτητο από τα διεθνή αμυντικά όργανα, οργανώνει τις 

τακτικές αλλά άτυπες συνεδριάσεις στο πιο υψηλό επίπεδο αξιωματούχων 

Ευρωπαϊκών Πολεμικών Αεροποριών και είναι απόδειξη της απόφασής τους να 

αυξήσουν τη συνεργασία και να συμβάλουν στην οικοδόμηση μιας Ενιαίας 

Ευρωπαϊκής Άμυνας.  

    Η EURAC πραγματοποιεί δύο συνεδριάσεις ετησίως, προεδρεύοντας από τον 

Αρχηγό Πολεμικής Αεροπορίας της χώρας υποδοχής. Μια ημέρα δίνεται στην 

εργασία και τις συζητήσεις ενώ η δεύτερη περιλαμβάνει  επίσκεψη των διάφορων 

εγκαταστάσεων ώστε να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με την Πολεμική Αεροπορία 

της χώρας υποδοχής. Η EURAC έχει μια μικρή μόνιμη δομή που αποτελείται από 

έναν γραμματέα που είναι ανώτερος αξιωματικός με μετάθεση για μια περίοδο δύο 

έως τριών ετών. Διαδραματίζει έναν βασικό ρόλο στην καθοδήγηση της λειτουργίας 

των διάφορων ομάδων και την προετοιμασία των συνεδριάσεων εργασίας. Η εργασία 

στο επίπεδο της EURAC γίνεται έτσι με το ελάχιστο κόστος από πλευράς 

προσωπικού.  

     Οι μελέτες που πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα της  EURAC εστιάζονται στα 

θέματα όπως η στρατολόγηση και η κατάρτιση των αεροπορικών  πληρωμάτων, η 

ένταξη της στρατιωτικής εναέριας κυκλοφορίας στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, η 

ανάπτυξη UAVs ή, πιο πρόσφατα, η μεταφορά εμπειρίας κατά τη διάρκεια των 

πρόσφατων επιχειρήσεων. Το συντακτικό κείμενο της Εναέριας Δύναμης της 

ΕURAC του 2001 «είναι ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα των μελών 

EURAC». Στόχευε στο «να ενισχύσει γενικά την κατανόηση των πολιτικών ηγετών, 

των συναδέλφων άλλων υπηρεσιών και άλλων πολιτικών και στρατιωτικών 
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παρεμφερών οργανισμών για το τι είναι Εναέρια Δύναμη και ποια η  συμβολή που  

θα μπορούσε να έχει στην υπεράσπιση, την ασφάλεια και τη σταθερότητα».  

    Στην τελευταία συνεδρίαση τρία σημαντικά θέματα αναπτύχθηκαν: η 

χρησιμοποίηση του εναέριου χώρου για να ικανοποιήσει τις στρατιωτικές και 

πολιτικές ανάγκες, η χρήση της αεροπορικής δύναμης για να αντιμετωπιστούν οι 

αναδυόμενες ασύμμετρες απειλές, και τα παθήματα που έγιναν μαθήματα από τις 

πρόσφατες επιχειρήσεις στην κεντρική Ασία. Επιπλέον, διάφορα στρατηγικά θέματα 

συζητήθηκαν όπως το μέλλον της ευρωπαϊκής αερομεταφοράς και του 

Προγράμματος Εκπαίδευσης του προηγμένου ευρωπαϊκού αεριωθούμενου. 

     2. EAG (Ευρωπαϊκή   Αεροπορική  Ομάδα) 

    Ξεκίνησε αρχικά με την Γάλλο-βρετανική εναέρια ομάδα (FBEAG) που 

οργανώθηκε το 1995 με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας των βρετανικών και 

γαλλικών Πολεμικών Αεροποριών να διευθύνουν τις κοινές επιχειρήσεις. Εξαρχής 

λήφθηκαν μέτρα για την περαιτέρω επέκτασή του προκειμένου να περιλάβουν τις 

ευρωπαϊκές χώρες με  Πολεμικές Αεροπορίες ενός παρόμοιου μεγέθους και με 

συμπληρωματικές ικανότητες.  

    Πράγματι, οι δραστηριότητες του FBEAG πολύ σύντομα προσέλκυσαν το 

ενδιαφέρον άλλων ευρωπαϊκών χωρών, που οδηγούν σε μέλη δύο ταχυτήτων 

εφαρμογών (πρώτα από τη Γερμανία και την Ιταλία, έπειτα από τις Κάτω Χώρες, το 

Βέλγιο και την Ισπανία). Εκείνες οι χώρες έχουν προσχωρήσει από τότε στην ομάδα, 

η οποία φέρει τώρα την ονομασία Ευρωπαϊκή Εναέρια Ομάδα  (EAG). 

    Το μόνο μόνιμο σώμα του EAG είναι ένα μικρό Επιτελείο  που αποτελείται από 

τρεις ανώτερους αξιωματικούς  από κάθε χώρα και που εδρεύει στο Χάι Γουάηκομ 

στο Ηνωμένο Βασίλειο. Διοικείται από έναν Πτέραρχο που διορίζεται από τα κράτη 

μέλη σε εναλλακτική βάση. Παίρνοντας ως αφετηρία την  λεπτομερή κατανόηση του 

τρόπου με τον οποίο τα εναέρια μέσα και οι ικανότητες της  Πολεμικής Αεροπορίας  

κάθε κράτους μέλους οργανώνονται και χρησιμοποιούνται, στοχεύουν στην 

δημιουργία των βαθμιαίων βελτιώσεων στις κοινές διαδικασίες και τις μεθόδους 

εργασίας. Αυτή η διαδικασία, που αφορά όλους τους τομείς της δραστηριότητας 

Πολεμικής Αεροπορίας με εξαίρεση τις πυρηνικές δραστηριότητες, επικυρώνεται με 

τη βοήθεια των κοινών ασκήσεων υπό την καθοδήγηση της EAG και διευθύνεται από 

τις πολυεθνικές δομές διοίκησης.  
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    Μια βασική δραστηριότητα του επιτελείου της EAG είναι η τρέχουσα προσπάθειά 

της να προωθήσει την τεχνική διαλειτουργικότητα μεταξύ των Πολεμικών 

Αεροποριών των ενδιαφερόμενων χωρών. Πράγματι, κάτω από την αιγίδα της  

πολυάριθμες συμφωνίες έχουν συναφθεί σε  τομείς όπως η αμοιβαία εκπαίδευση 

εναέριας άμυνας, η διαλειτουργικότητα των μέσων εναέριου εφοδιασμού σε καύσιμα, 

ανταλλαγές δεδομένων μεταξύ των δικτύων ανίχνευσης πτήσεων χαμηλού ύψους, 

ανταλλαγές υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών.  Παράλληλα, διευκολύνει όλα τα 

είδη ανταλλαγών και αμφότερων προγραμμάτων εκπαίδευσης (πτήσεις που 

χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό διόπτρων νυκτερινής όρασης, δραστηριότητες 

πολυεθνικών κέντρων αεροπορικών επιχειρήσεων). Παρέχει επίσης ένα πλαίσιο  

συνεργασίας για τα εθνικά προγράμματα άσκησης Πολεμικής Αεροπορίας. Επιπλέον, 

διευθύνει τις αξιολογήσεις των τρεχουσών και μελλοντικών ικανοτήτων των κρατών 

μελών με σκοπό το συντονισμό της δράσης τους και προτείνει  νέες μορφές 

συνεργασίας και βελτιστοποίησης (CSAR, UAV).  

    Κάτω από την αιγίδα της EAG τα επτά κράτη μέλη διεξάγουν κοινές ασκήσεις, με 

την προοπτική, μεταξύ άλλων, της οργάνωσης και των μεταδόσεων ενός κέντρου 

επιχειρήσεων αέρα αναπτυσσόμενου στα μακρινά θέατρα επιχειρήσεων (DCAOC). Η 

EAG είναι ενεργή σε διάφορες περιοχές σχετικά με την αναπτυσσόμενη υποστήριξη 

διοικητικής μέριμνας, συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών, των εναέριων 

μετακινήσεων  και της μεταφοράς.. 

    3. EACC: Ευρωπαϊκό Στοιχείο Συντονισμού Αερομεταφοράς 

     Μετά από μια μελέτη για τη στρατιωτική αερομεταφορά που έγινε από την EAG 

στο τέλος του 2000, ιδρύθηκε στο Αιντχόβεν το EACC με σκοπό το συντονισμό της 

χρήσης των μέσων αερομεταφοράς των κρατών μελών της και του εναέριου 

ανεφοδιασμού σε καύσιμα. Η εργασία του EACC βασίζεται σε τεχνική ρύθμιση που 

αφορά ανταλλαγή των υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών και εναέριου εφοδιασμού 

σε καύσιμα που  υπογράφτηκε στις 8 Φεβρουαρίου 2002. Το Στοιχείο  αποτελείται 

από έναν Κατευθυντήριο Σώμα , που είναι το σώμα λήψης αποφάσεων, και ένα Σώμα 

Εργασίας του οποίου η δουλειά του είναι να προετοιμαστούν και να εφαρμοστούν οι 

οδηγίες και οι αποφάσεις του Κατευθυντήριου Σώματος. Το Κατευθυντήριο Σώμα 

αποτελείται από επτά εθνικές αντιπροσωπείες που εργάζονται κάτω από την αρχή 

ενός Πτέραρχου. Προς το παρόν το EACC είναι ακόμα στο στάδιο της ενίσχυσης στη 

δύναμη.  
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    Το EACC δεν έχει ευθύνη για τον προγραμματισμό, έτσι καθίσταται δύσκολο να 

εκπληρώσει πλήρως το σκοπό του που είναι ο  συντονισμός. Πράγματι, το παρόν 

επίπεδο συντονισμού επιτρέπει στα κράτη μέλη  να επιλέξουν εάν πρέπει να 

ωφεληθούν των υπηρεσιών του EACC ή να δεχτούν τις προτάσεις του. Επιπλέον, δεν 

έχει καμία δύναμη να επέμβει στην προετοιμασία των ανθρωπίνων και υλικών πόρων 

που απαιτούνται για χρησιμοποιηθούν από κοινού στις ικανότητες αεροπορικών 

μεταφορών (κατάρτιση προσωπικού, λογιστική και τεχνική υποστήριξη, εναρμόνιση 

της χρήσης εξοπλισμού). Ο μετασχηματισμός του EACC σε ένα EAC (ευρωπαϊκό 

κέντρο αεροπορικών μεταφορών) ίσως θα θεράπευε εκείνες τις δύο ανεπάρκειες, 

καθιστώντας πιθανή την βελτιστοποίηση των τρεχόντων και μελλοντικών στόλων 

αεροπορικών μεταφορών των διαφορετικών χωρών και  βελτιώνοντας  αρκετά την 

ικανότητα προβολής δύναμης της Ευρώπης.  

   4. CSAR (Έρευνα και Διάσωση στο πεδίο της Μάχης) 

   Η διαθεσιμότητα των δυνατοτήτων έρευνας και διάσωσης στη ζώνη μάχης είναι 

ουσιαστική για την αποτελεσματικότητα μιας επιχείρησης που περιλαμβάνει  

ανάπτυξη αεροπορικών δυνάμεων. Το ζήτημα της ευρωπαϊκής συνεργασίας  στον 

τομέα αυτό τοποθετήθηκε  στην ημερήσια διάταξη της EAG αμέσως μετά από τη 

δημιουργία της. Η Γαλλία και η Γερμανία προτείνουν τώρα τη δημιουργία ενός 

«ευρωπαϊκού κέντρου CSAR», με σκοπό την ανάπτυξη μεταξύ των ευρωπαϊκών 

ενόπλων δυνάμεων μιας ικανότητας που στερούνται αυτήν την περίοδο και που είναι 

δύσκολο ένα κράτος να αποκτήσει από μόνο του.  

   Προτείνεται πρώτα απ’ όλα να οργανωθεί μια πολυεθνική δομή για να οργανώσει 

και να συντονίσει τις δραστηριότητες CSAR σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ουσιαστικά,  

στόχος του θα ήταν να δημιουργήσει τις έννοιες, τα δόγματα, τους κανόνες εμπλοκής 

και τις προδιαγραφές διαλειτουργικότητας βάσει εκείνων που υπάρχουν μέσα στο 

ΝΑΤΟ.  

   Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να επιτύχουν μια συμφωνία για τις ρυθμίσεις  

εκπαίδευσης του προσωπικού και για τα επίπεδα κατάρτισης, καθώς επίσης και για 

την οργάνωση των πολυεθνικών ασκήσεων  διάφορων εθνικών μονάδων. Όλα αυτά, 

πιθανόν, μπορούν να  βελτιστοποιήσουν το συντονισμό όλων των κατάλληλων μέσων 

για να επιτύχουν το συγκεκριμένο τύπο αποστολής CSAR: τα ελικόπτερα ειδικών 
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αποστολών, μεταφοράς ειδικών δυνάμεων, αεροσκάφη προστασίας και αναγνώρισης, 

AWACS, UAVs  και τα λοιπά.  

   5. ECAP(European Capability Action Plan): Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ικανότητας Δράσης.    

Το ECAP  ιδρύθηκε τον Νοέμβριο 2001 και οι εργασίες του άρχισαν το Φεβρουάριο 

2002. Μια σύγκριση μεταξύ του καταλόγου των βασικών στόχων του Ελσίνκι (HHC) 

και του καταλόγου διατιθέμενων δυνάμεων του Ελσίνκι (HFC) που καθορίζει τις 

συνεισφορές των κρατών-μελών έφερε στο φως 42 ελλείμματα ικανότητας. Αυτό 

οδήγησε στην καθιέρωση 19 επιτροπών ECAP με αποστολή τους να προταθούν  

σύντομες και μεσοπρόθεσμες λύσεις έως ότου η ΕΕ αποκτήσει τα μέσα για να 

εφαρμόσει  πιο μακροπρόθεσμες λύσεις. Οι επιτροπές αυτές αποτελούνται από 

εθνικούς εμπειρογνώμονες που μετατίθονται από τις χώρες τους και διευθύνονται από 

ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, και ανήκουν στη στρατιωτική Επιτροπή της ΕΕ. Η 

εργασία τους επικυρώθηκε από την ομάδα εργασίας του Ελσίνκι (HTF).  

   Το 2002, μια νέα έκδοση του Καταλόγου Βασικών Στόχων καταρτίστηκε. 

Καθόρισε τις νέες προτεραιότητες της ΕΕ με βασική αυτή του αγώνα κατά της 

τρομοκρατίας και διόρθωνε μερικές ανακρίβειες, δεδομένου ότι μερικά αρχικώς 

προσδιοριζόμενα ως ελλείμματα αποδείχθηκαν στην συνέχεια  οφειλόμενα μόνο σε 

ένα παροδικό πρόβλημα. Ο αριθμός ελλειμμάτων στο νέο κατάλογο (HHC 03) ήταν 

επομένως χαμηλότερος. Με την πάροδο του χρόνου, φτάσαμε σήμερα οι 19 επιτροπές 

να έχουν αντικατασταθεί  από 15 ομάδες προγράμματος, πέντε από τις οποίες 

ενδιαφέρονται για τις ακόλουθες περιοχές σχετικά με τις Πολεμικές Αεροπορίες: 

εναέριος εφοδιασμός σε καύσιμα (AAR), έρευνα και διάσωση στη Μάγχη (CSAR), 

τηλεκατευθυνόμενα εναέρια οχήματα (UAVs), στρατηγική αερομεταφορά-

αερογέφυρα και μεταφορικά ελικόπτερα . Πρέπει να σημειωθεί ότι μελετάται το 

γεγονός ίδρυσης ειδικής ομάδας καταστολής εχθρικών αντιαεροπορικών αμυνών .  

    6. Γοργά αναπτυσσόμενες Πολεμικές Αεροπορίες - Βασικός στόχος  

   Η δυνατότητα των κρατών μελών της ΕΕ να αναπτύσσουν τις Πολεμικές 

Αεροπορίες τους σε ένα θέατρο επιχειρήσεων στο εξωτερικό αναλύεται στον 

κατάλογο HFC(Helsinki Force Catalogue) 03, ο οποίος αξιολογεί τις διάφορες 

προτάσεις. Καθορίζει τους σημαντικότερους τύπους ικανοτήτων που απαιτούνται: τα 

επιτελεία και τα κέντρα ελέγχου, τα μαχητικά  αεροσκάφη (αναχαιτίσεως και 

αεροσκάφη βομβαρδισμού), UAVs(Unmanned Air Vehicle) και τα αεροσκάφη 
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αναγνώρισης (φέροντας οπτικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό), ο εναέριος εφοδιασμός 

σε καύσιμα, η έρευνα και διάσωση, τακτική αερομεταφορά, βλήματα Cruise, 

συστήματα εναέριας άμυνας, υπεράσπιση βλημάτων θεάτρων, επέκταση τμημάτων  

αεροπορικής βάσης, κ.λπ.  

   Ο αριθμός  των Αεροπορικών Τμημάτων των Στρατηγείων και των συνδυασμένων 

κέντρων αεροπορικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη είναι ικανοποιητικός. Αντίθετα, η 

ικανότητα της Ευρώπης να επεκτείνει τέτοιες εγκαταστάσεις είναι αδύνατη: μόνο μια 

χώρα προσφέρθηκε εθελοντικά να είναι το έθνος πλαίσιο για την ανάπτυξη ενός 

τέτοιου Στρατηγείου.  

   Επιτήρηση και αναγνώριση: αν και ο αριθμός και η απόδοση των αεροσκαφών 

αναγνώρισης των κρατών μελών είναι αποδεκτοί, υπάρχουν σημαντικά ελλείμματα 

σχετικά με UAVs, το AWACS και τα αέρος-εδάφους συστήματα επιτήρησης (AGS).  

   Τα συστήματα High-altitude long endurance (HALE)(Υψηλών υψών μακράς 

εμβελείας)  είναι ουσιαστικά ανύπαρκτα και δεν υπάρχει καμία βραχυπρόθεσμη λύση 

σε αυτό το πρόβλημα. Αυτό είναι μια νέα περιοχή στην οποία τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να συνεργαστούν στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ικανότητας 

δράσης.  

   Όσο αφορά τα AWACS , Γαλλικές και  βρετανικές προσφορές θα επιτρέψουν την 

αντιμετώπιση του θέματος έχοντας υπό τον έλεγχο της ΕΕ δέκα αεροσκάφη. Το 

τμήμα AWACS του ΝΑΤΟ περιλαμβάνει 17 αεροσκάφη. Σε ορισμένες περιπτώσεις η 

ΕΕ θα έχει πρόσβαση σε αυτήν την ικανότητα κάτω από το τη συμφωνία «Berlin 

plus». Επιπλέον, τα AWACS θα πρέπει να συνδεθούν με τα συστήματα εναέριου 

εφοδιασμού ώστε να βελτιωθεί η διάρκεια της αποστολής τους σε ένα δεδομένο 

θέατρο επιχειρήσεων. Μερικά κράτη μέλη της ΕΕ έχουν αρχίσει  προγράμματα 

εξοπλισμού για τα αεροσκάφη τους  με  αερομεταφερόμενα συστήματα έγκαιρης 

προειδοποίησης (AEW), τα οποία πρέπει σε έναν λογικό χρόνο να επιτρέψουν στα  

αεροσκάφη αυτά να καλύψουν σχεδόν όλες τις συγκεκριμένες απαιτήσεις.  

   Οι Ευρωπαίοι δεν έχουν ουσιαστικά κανένα αέρος-εδάφους σύστημα επιτήρησης 

(AGS). Η υπερατλαντική συνεργασία στηρίζεται κυρίως στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ 

αλλά λαμβάνοντας υπόψη το κόστος αυτού του τύπου συστήματος και  των χαμηλών 

ευρωπαϊκών αμυντικών προϋπολογισμών, είναι  απίθανο να υπάρξει  γρήγορα μια 
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λύση σε αυτό το πρόβλημα, αν και το σύστημα ASTOR είναι έτοιμο να τεθεί σε 

υπηρεσία  στην Βασιλική Πολεμική Αεροπορία(RAF).  

   Μαχητικά Αεροσκάφη: ο αριθμός των μέσων που θεωρούνται απαραίτητα να 

επιτύχουν το Αντικειμενικό Βασικό Στόχο είναι ελαφρώς υψηλότερος από 200 και 

από τα οποία  πάνω από τα μισά είναι αναχαιτίσεως και τα υπόλοιπα εγγύς 

αεροπορικής  υποστήριξης.  

   Εναέριος εφοδιασμός σε καύσιμα (AAR): οι εκτιμήσεις HHC επιβεβαιώθηκαν κατά 

τη διάρκεια των πρόσφατων διαδικασιών στο Αφγανιστάν και το Ιράκ που έφεραν 

στο φως την ανάγκη για τα ανεφοδιαστικά αεροσκάφη Η ΕΕ θα απαιτήσει έναν 

στόλο από αυτά προκειμένου να αναπτυχθούν 75 αεροσκάφη σε ένα θέατρο 

επιχειρήσεων στο εξωτερικό. Εντούτοις, στο πλαίσιο των τρεχουσών συμφωνιών,  

μόνο κατά το ήμισυ  αυτή  απαίτηση μπορεί να ικανοποιηθεί. Σαν προσωρινή λύση, η 

σχετική ομάδα προγράμματος ECAP έχει προτείνει αεροσκάφη C130 και πολιτικά 

αεροσκάφη να μετασχηματιστούν σε αεροσκάφη ανεφοδιασμού χρησιμοποιώντας 

ένα κινητό σύστημα εξαρτήσεων. Τα κράτη μέλη της ΕΕ εντούτοις θα πρέπει να 

συνεργαστούν σε αυτόν τον τομέα, να επενδύσουν σε έναν κατάλληλο πολυεθνικό 

στόλο των αεροσκαφών εφοδιασμού και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να 

εξοπλίσουν το Airbus-400M με αυτήν την δυνατότητα. Μεσοπρόθεσμα η προμήθεια 

των αεροσκαφών airbus A330/200 φαίνεται η καλύτερη λύση.  

   Έρευνα και διάσωση στο πεδίο της μάχης (CSAR): αυτό είναι ένα ουσιαστικό 

συστατικό που περιλαμβάνει επίσης μια οπλισμένη ομάδα συνοδείας (ελικόπτερα 

μάχης ή Επιθετικά) για να προστατεύσει τα ελικόπτερα διάσωσης προσωπικού. Είναι 

αναπόφευκτο να δημιουργηθεί  μια αναπτυσσόμενη αεροπορική βάση κοντά στο 

πεδίο κρίσεων-συγκρούσεων για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων αυτών. 

   Θα υπάρξει μια μεγάλη βελτίωση στις μεταφορικές ικανότητες (ελικόπτερα) μέχρι 

το 2009. Αλλά υπάρχουν σοβαρές ανεπάρκειες στους ποιοτικούς όρους όπως : 

δόγματα, τυποποίηση διαδικασιών, συστήματα  μετάδοσης δεδομένων, ανάπτυξη 

αεροπλανοφόρων. Αυτό εξηγεί τη γαλλογερμανική πρόταση για ένα «ευρωπαϊκό 

κέντρο CSAR».  

   Άμυνα κατά Βαλλιστικών Πυραύλων στο Θέατρο Επιχειρήσεων (TBMD): ο 

πολλαπλασιασμός των ικανοτήτων TBMD μέχρι μια απόσταση 1000 χμ είναι ένα 

γεγονός που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στο μέλλον για το πώς πρέπει να 
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προστατευθεί μια αναπτυσσόμενη αεροπορική βάση. Οι συνεισφορές των κρατών 

μελών είναι ικανοποιητικές σε αριθμό για τα επίγεια αναπτυσσόμενα συστήματα 

αλλά η σχετική επιτροπή ECAP διαπίστωσε ένα έλλειμμα στα αναπτυσσόμενα 

συστήματα από θαλάσσης. 

   Επιπλέον, οι ρυθμίσεις στο μέλλον πρέπει να γίνουν στα πλαίσια της ευρωπαϊκής 

συνεργασίας ιδιαίτερα όσον αφορά τα συστήματα επιτήρησης, διοίκησης και 

ελέγχου, τα οποία πρέπει να προσαρμοστούν στα πρότυπα της διαλειτουργικότητας 

του ΝΑΤΟ.  

   Αντιαεροπορική άμυνα εδάφους-αέρος (GBAD): έναντι του αριθμού που δίνεται στον 

κατάλογο των αντικειμενικών στόχων του Ελσίνκι, τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν 

προσφέρει διπλάσιο αριθμό μεσαίας εμβελείας, αερομεταφερόμενα βλήματα εναέριας 

άμυνας αυτόνομης προώθησης. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην παροχή GBAD.  

   Στρατηγική Αερομεταφορά: Σε αυτόν τον τομέα τα Ευρωπαϊκά μειονεκτήματα είναι 

σοβαρά. Η επιτροπή ECAP που εργάζεται σε αυτό το θέμα υπέβαλε τις ακόλουθες 

συστάσεις:  

• συνεχίστε να αναπτύσσετε τον ευρωπαϊκό συντονισμό που επικεντρώνεται στο 

ευρωπαϊκό στοιχείο συντονισμού αερογέφυρας (EACC, Άιντχόβεν),  

• συνάψτε συμβάσεις με τη Ρωσία και την Ουκρανία για τη μίσθωση των μεγάλων 

μεταγωγικών αεροσκαφών 

•  προγραμματίστε τη συντονισμένη απόκτηση των στρατηγικών μεταφορικών 

αεροσκαφών (A400M)  

• πραγματοποιήστε μια κοινή μελέτη των απαιτήσεων αερομεταφοράς κάτω από το  

κοινό στόχο.  

    Τακτική μεταφορά: η ικανότητα τακτικών μεταφορών που απαιτείται σε μια 

προωθημένη αεροπορική βάση σύμφωνα με τον αντικειμενικό στόχο υπολογίστηκε 

σε λιγότερα από 50 αεροσκάφη του τύπου C130/Transall. Οι προσφορές των κρατών 

μελών είναι πολύ πιο κάτω από αυτήν την  ικανότητα, και μερικά κράτη είναι  ικανά 

να προσφέρουν  αεροσκάφη με  πολύ μικρότερη μεταφορική ικανότητα (τύπου 

CASA 135 ή C127). Εντούτοις, τα Airbus-400M μπορούν να γεφυρώσουν αυτό το 

χάσμα. Όσον αφορά τα  μεταφορικά ελικόπτερα, οι προτεινόμενες συνεισφορές 

καλύπτουν τις μισές από τις απαιτήσεις, οι οποίες υπολογίζονται σε πέντε τάγματα 
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ελικοπτέρων. Η ομάδα ελικοπτέρων ECAP έχει υπολογίσει ότι τα κράτη μέλη θα 

μπορούσαν να διαθέσουν περισσότερα αεροπορικά μέσα, δεδομένου ότι υπάρχουν.  

   Συστατικά των αναπτυσσόμενων αεροπορικών βάσεων: ο πιο πρόσφατος κατάλογος 

Δυνάμεων του Ελσίνκι (HFC 03) κάνει μια  απογραφή για  τις ανάγκες και τις 

συνεισφορές από την άποψη του προσωπικού που έπρεπε να υπάρξει σε μια 

προωθημένη αεροπορική βάση για ένα μακρινό θέατρο επιχειρήσεων: πύργος 

ελέγχου, ομάδα επέμβασης κατάρριψης αεροσκάφους , υπηρεσία πυρόσβεσης, ομάδα 

ανεφοδιασμού σε καύσιμα και γενικό προσωπικό υποστήριξης. Οι προτεινόμενες 

συνεισφορές καλύπτουν μετά βίας τις μισές από τις κατ’ εκτίμηση απαιτήσεις. Ο 

συντονισμός σε αυτόν τον τομέα πρέπει να οργανωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσα 

στην ευρωπαϊκή εναέρια ένωση (EAG).  

   Καταστολή των εχθρικών εναέριων αμυνών (SEAD): η ικανότητα SEAD των  

μαχητικών αεροσκαφών που, κατά γενική ομολογία, θα χρησιμοποιηθούν μετά τη 

χρήση των βλημάτων Cruise τα οποία θα εκτοξευτούν από μεγάλης ακτίνας ναυτικές 

βάσεις ή αεροπλανοφόρα ή από μεγάλης ακτίνας βομβαρδιστικά αεροπλάνα, 

εξαρτάται από τη χρήση των precision-guided(κατευθυνόμενα-μεγάλης ακρίβειας 

πυρομαχικών (PGM.) και από τη ηλεκτρονική σάρωση των εχθρικών συστημάτων. 

Όλα αυτά τα όπλα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε μια μελλοντικά αναπτυσσόμενη 

αεροπορική δύναμη και που η Ευρώπη αυτή τη στιγμή υστερεί σημαντικά.  

   Precision-guided πυρομαχικά:Η Ευρώπη δεν έχει ικανοποιητικό αριθμό 

πυρομαχικών PGM, ή αεροσκαφών ικανών να τα φέρουν. Τα εν εξελίξει 

προγράμματα εκσυγχρονισμού σε διάφορες χώρες (Tornado, Μirage 2000 Rafale, 

Eurofighter) μπορούν να οδηγήσουν στην ευρύτερη χρήση τέτοιων οπλικών 

συστημάτων καθοδηγούμενων από λέιζερ ή από GPS.  

   Πύραυλοι προστασίας εχθρικών παρεμβολών : Υπάρχει  ανάγκη για μια τεχνική 

μελέτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο των καθοδηγημένων συστημάτων κεφαλών πυραύλων 

προστασίας εχθρικών παρεμβολών που θα μπορούσαν να προσαρμοστούν στα  ήδη 

υπάρχοντα βλήματα.  

   Συστήματα παρεμβολών: Οι απαιτήσεις υπολογίζονται σε  περισσότερο από δώδεκα 

τύπους, αλλά αυτά τα συστήματα είναι σχεδόν ανύπαρκτα στην Ευρώπη. Ένα 

πολυεθνικό πρόγραμμα για τα συστήματα τύφλωσης είναι αυτήν την περίοδο εν 
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εξελίξει. Περιλαμβάνει τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιταλία αλλά είναι ανοικτό σε 

όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.  

 

    

VII. Επίλογος 
 

Ο κλάδος της αεροπορίας, όπως καταδεικνύεται από την αεροπορική εκστρατεία 

στην πρώην Γιουγκοσλαβία/ Κόσοβο και από τον πόλεμο στο Ιράκ είναι το σωστό 

εργαλείο για τις διεθνείς  πολιτικές απαιτήσεις διαχείρισης κρίσεων που προκύπτουν  

κατά καιρούς. Τα χαρακτηριστικά του, και ιδιαίτερα η ευελιξία χρήσης του, ο 

αιφνιδιασμός που επιτυγχάνει, τα τρομακτικά αποτελέσματα που επιτυγχάνονται σε 

συνδυασμό με τα τεχνολογικά επιτεύγματα της αμυντικής βιομηχανίας συμβάλλουν 

στον ακριβή πολιτικό έλεγχο της οποιασδήποτε κατάστασης κρίσεως. Οι συνθήκες 

που δημιουργεί μια αεροπορία ισχυρή σε έναν αντίπαλο  είναι αμετάκλητα 

καταστροφικές και τον αναγκάζουν να επιζητήσει λύσεις στο τραπέζι των 

διαπραγματεύσεων σύμφωνα με τους κανόνες του έχοντος ισχυρή Αεροπορία ή 

τουλάχιστον σε Διεθνείς Κρίσεις σύμφωνα με τους κανόνες που επιτάσσει η Διεθνή 

Κοινότητα. Με την κατάρρευση του Ανατολικού Συνασπισμού, και την εξάπλωση 

του φαινομένου της  διεθνούς τρομοκρατίας έχουν δημιουργηθεί καινούργια 

δεδομένα στην εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου από τους διάφορους Οργανισμούς,  

και με μόνη πλέον Στρατιωτική (Αεροπορική) Υπερδύναμη τις ΗΠΑ. Μεταξύ των 

Οργανισμών αυτών που προσπαθεί το τελευταίο διάστημα να αναπτύξει το δικό του 

αυτόνομο αμυντικό σύστημα είναι και η «δικιά μας» Ευρώπη η οποία όμως πρέπει να 

αυτοπροσδιοριστεί στρατιωτικά σαν ενιαίο σύνολο και να ισχυροποιηθεί όσο αφορά 

τα μέσα που θα έχει στη διάθεση της για την αντιμετώπιση διαφόρων κρίσεων. Αυτό 

βέβαια εναπόκειται στη θέληση και την αποφασιστικότητα που θα επιδείξουν στο 

μέλλον για το σκοπό αυτό τα κράτη -μέλη της. Όταν υπάρχεις μέσα σε μια κοινότητα 

δεν έχεις μόνο δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις τις οποίες πρέπει να εκπληρώνεις. 

      Στο μέλλον οι Πολεμικές Αεροπορίες, τουλάχιστον της Ευρώπης, πρέπει να 

ισχυροποιηθούν έτσι ώστε να αποτελέσουν τον άλλο πόλο που εξέλειψε τα τελευταία 

χρόνια. Λόγω των παραδοσιακών στενών δεσμών φιλίας, που σε πολλές περιπτώσεις 

είναι δεσμοί συγγένειας(Αγγλοσάξονες) με τις ΗΠΑ ο πόλος αυτός δεν θα είναι 
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αντίθετος αλλά συμπληρωματικός. Στο μέλλον, περιπτώσεις όπως της Πρώην 

Γιουγκοσλαβίας στην καρδιά της Ευρώπης, είναι επιτακτική ανάγκη να 

αντιμετωπίζονται από την ίδια την Ευρώπη. Έτσι θα μπορέσει να υπάρξει μια  

ισορροπία αεροπορικών  δυνάμεων. Αυτή η ισορροπία θα μπορέσει να εγγυηθεί την 

αποφυγή  λανθασμένης διαχείρισης κρίσης από την μία και μοναδική Υπερδύναμη. 
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