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Κυριακή 28 ∆εκέµβρη 2014

Σελίδα 12

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΝΟΠΛΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ
Αποστολές και επιχειρήσεις όπου Γης για τις ανάγκες των µονοπωλίων
Στο καµίνι των ιµπεριαλιστικών
επιχειρήσεων και των αποστολών
ΝΑΤΟ και ΕΕ έχουν ρίξει οι
κυβερνήσεις τις ελληνικές Ενοπλες
∆υνάµεις (Ε∆), σχεδιάζοντας τη
γεωστρατηγική αναβάθµιση της
εγχώριας αστικής τάξης στην
ευρύτερη περιοχή, µέσα και από τη
λεγόµενη «στρατιωτική διπλωµατία».
Οι επιχειρήσεις µονάδων των Ε∆ εκτός
συνόρων, καθώς και η προσαρµογή
της δοµής και της λειτουργίας
µονάδων εντός των συνόρων ώστε να
είναι έτοιµες να τεθούν ανά πάσα
στιγµή στη διάθεση των διακρατικών
Από συνεκπαίδευση της φρεγάτας «Ψαρά» µε
ενώσεων του κεφαλαίου για
γερµανική φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα
αποστολές όπου Γης, προκειµένου να
υπερασπιστούν µονοπωλιακά συµφέροντα του ευρωατλαντικού άξονα στην αντιπαράθεσή
του µε άλλα ιµπεριαλιστικά κέντρα, µόνο κινδύνους εγκυµονούν για τον ελληνικό λαό,
καθώς µάλιστα οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή µυρίζουν µπαρούτι.
Αλλωστε, η συµµετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ, της Κύπρου στην ΕΕ, η
συνδροµή τους στους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς, σε τίποτα δεν ωφέλησαν τους
δύο λαούς, αντίθετα τους βάζουν σε νέες περιπέτειες: Οι ιµπεριαλιστικές
λυκοσυµµαχίες όχι µόνο δεν αποσόβησαν την τουρκική επιθετικότητα, αλλά,
αντίθετα, την τροφοδότησαν, είναι παράγοντες αµφισβήτησης των κυριαρχικών
δικαιωµάτων Ελλάδας και Κύπρου, προωθούν νέα διχοτοµικά σχέδια σε βάρος της
Κύπρου.
Χαρακτηριστικές ως προς αυτό είναι
και οι δηλώσεις που έκανε στα τέλη
Οκτώβρη στην Αθήνα ο νέος γγ του
ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενµπεργκ, όταν
ενόσω κλιµακωνόταν η
προκλητικότητα της τουρκικής αστικής
τάξης σε Αιγαίο και Κύπρο, αυτός
καλούσε «όλες τις πλευρές» σε
...«αυτοσυγκράτηση»!
Την ίδια ώρα, η αποστολή µονάδων
των Ε∆ στο εξωτερικό, η διατήρησή
τους εκεί για µεγάλα διαστήµατα, η
Από τη συµµετοχή της ελληνικής Πολεµικής
θέση εδώ άλλων µονάδων σε
Αεροπορίας στην πρόσφατη ΝΑΤΟική άσκηση
ετοιµότητα κ.ο.κ. συνεπάγονται
«Noble Arrow 2014» στη Γαλλία
τεράστιες δαπάνες από το
υστέρηµα του ελληνικού λαού. Κονδύλια που θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν για:
Σύγχρονες µεθόδους και εξοπλισµό φύλαξης εγκαταστάσεων και µονάδων. Προσλήψεις
µόνιµου πολιτικού προσωπικού για τις βοηθητικές εργασίες και υπηρεσίες που χρειάζεται το
στράτευµα. Απελευθέρωση απ' αυτές των στρατεύσιµων και προώθησή τους στις µάχιµες
υπηρεσίες και µονάδες, εξασφαλίζοντας έτσι ουσιαστική στρατιωτική εκπαίδευση στο χρόνο
της θητείας στους φαντάρους, που σήµερα πολλές φορές περιορίζονται στο ρόλο του
...αγγαρειοµάχου.

***
Οπως διαµηνύεται από το ΓΕΕΘΑ, «η Ελλάδα, ως πλήρες µέλος του ΟΗΕ, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ
και άλλων ∆ιεθνών Οργανισµών, συµµετέχει σε Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις µε ιδιαίτερη
έµφαση σ' αυτές που λαµβάνουν χώρα σε περιοχές άµεσου ενδιαφέροντος, όπως
είναι τα Βαλκάνια και η ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Η συµµετοχή της
Ελλάδας µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του '80 περιοριζόταν σε µικρό αριθµό παρατηρητών
και µικρά στρατιωτικά τµήµατα, επιπέδου Λόχου, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως ο
πόλεµος της Κορέας. Η χώρα µας, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και αποφάσεων του
ΟΗΕ, συµµετέχει σε Ειρηνευτικές Αποστολές διαθέτοντας στελέχη και από τους τρεις κλάδους
των Ε∆».
Σε αυτό το πλαίσιο και στις «αποστολές που βρίσκονται σε εξέλιξη» έχουµε τα εξής:
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Επιχείρηση ΑΤΑLΑΝΤΑ
Αποτελεί την πρώτη ναυτική επιχείρηση υπό την αιγίδα της ΕΕ, µε στόχο την
καταπολέµηση της πειρατείας ανοιχτά των ακτών της Σοµαλίας, η οποία αρχικά σχεδιάστηκε
για ένα έτος (∆εκέµβρης 2008 - ∆εκέµβρης 2009) και στη συνέχεια «ανανεώθηκε».
Αποστολή της επιχείρησης, µεταξύ άλλων, είναι «η προστασία "ευάλωτων εµπορικών πλοίων
υψηλής επικινδυνότητας", από την πειρατική απειλή», «η αποτροπή και η καταστολή της
πειρατείας στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου του Αντεν και των προσβάσεων της
Σοµαλίας». Η επιχείρηση διεξάγεται από τη ναυτική δύναµη «EU NAVFOR», 10 - 13 πλοίων
από διάφορες χώρες της ΕΕ. Ως Επιχειρησιακό Στρατηγείο επιλέχθηκε το βρετανικό
στρατηγείο του Νόρθγουντ, ενώ έχει εγκατασταθεί βάση ∆ιοικητικής Μερίµνης στο Τζιµπουτί.
Η Ελλάδα ανέλαβε τη διοίκηση της δύναµης µε την έναρξη της επιχείρησης, για το α'
τετράµηνο του 2009 και παρέδωσε τη διοίκηση στην Ισπανία στις 6/4/2009. Συµµετείχε από
το ∆εκέµβρη 2008 έως και το 2010 ανελλιπώς, µε µέσα και προσωπικό. Το έτος 2011
συµµετείχε για ένα τρίµηνο και για το 2012 για ένα δίµηνο µε µία φρεγάτα.
Φέτος, συµµετείχε µε τη φρεγάτα «ΨΑΡΑ», που εστάλη να περιπολεί στον Κόλπο του
Αντεν και τον Ινδικό Ωκεανό για 3 µήνες (19/2/2014 έως 12/5/2014). Τα «ΨΑΡΑ»
«συνεργάστηκαν» µε πολεµικά πλοία και αεροπορικά µέσα που επιχειρούσαν εκεί από χώρες
της ΕΕ και τις ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Ινδία, Πακιστάν, Σιγκαπούρη,
Μαλαισία, Αυστραλία, Καναδά, κ.ά. Ηταν η δεύτερη φορά που η φρεγάτα συµµετείχε σε
αυτήν την επιχείρηση, καθώς είχε ξανασταλεί στην περιοχή 5 χρόνια πριν. Σήµερα, η
ελληνική κυβέρνηση διαθέτει για την επάνδρωση της επιχείρησης δύο στελέχη των Ε∆ ως
επιτελικούς.

Επιχείρηση UNIFIL
Στο όνοµα της απαγόρευσης επανεξοπλισµού της «Χεζµπολάχ» στο Λίβανο, δηµιουργήθηκε
µια διεθνής Ναυτική ∆ύναµη, η οποία εκτελεί περιπολίες και έλεγχο στον θαλάσσιο και
εναέριο χώρο έξω από τα χωρικά ύδατα του Λιβάνου.
Αποστολή της η εκτέλεση Επιχειρήσεων Θαλασσίου Ελέγχου, µε σκοπό την απαγόρευση
διακίνησης παράνοµου οπλισµού και συναφών υλικών προς τον Λίβανο, σε συνεργασία µε τις
λιβανέζικες αρχές. Από 18/9/2006 µέχρι 15/10/2006 συγκροτήθηκε µια προσωρινή Ναυτική
∆ύναµη υπό τον έλεγχο του Ιταλικού ΠΝ (Ιnitial Μaritime Task Force 425).
Το ελληνικό Πολεµικό Ναυτικό συµµετείχε από την αρχή της συγκρότησης αυτής της
δύναµης µε µία φρεγάτα. Στη συνέχεια, από τις 20/4/2007 διατέθηκε, επιπλέον της
φρεγάτας, µία πυραυλάκατος, προς ενίσχυση της ονοµαζόµενης πλέον MARITIME TASK
FORCE.
Από τις 20/12/2008 η Ελλάδα συνεχίζει τη συµµετοχή στην επιχείρηση µε µια πυραυλάκατο
ή µία κανονιοφόρο. Ειδικά, το τελευταίο διάστηµα η ελληνική συµµετοχή συνίσταται στην
πυραυλάκατο «ΚΑΒΑΛΟΥ∆ΗΣ», που πλέει στα ανοιχτά της Κύπρου, η οποία στις 19/11
αντικαταστάθηκε µε άλλη πυραυλάκατο, τύπου «Super Vita», πλοίο ενισχυµένων
δυνατοτήτων.
Σε κάθε περίπτωση για τη συµµετοχή στην UNIFIL, επισήµως είναι σε ετοιµότητα 164
στελέχη, εκ των οποίων τα 120 είναι σε ετοιµότητα στο Ναύσταθµο Σαλαµίνας. Από πλευράς
µέσων, στον ίδιο Ναύσταθµο είναι σε ετοιµότητα µια τορπιλάκατος ή κανονιοφόρος και ένα
αρµαταγωγό.

Επιχείρηση ΑLTHEA
Το ΝΑΤΟ, στη Σύνοδο Κορυφής της Κωνσταντινούπολης στις 28 - 29/6/2004, αποφάσισε
τον τερµατισµό της επιχείρησης Stabilization Force (SFOR) στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη. Τη
συνέχιση της στρατιωτικής παρουσίας στην πολύπαθη περιοχή ανέλαβε η ΕΕ. Η επιχείρηση
µε την κωδική ονοµασία «AΛΘΑΙΑ» εκτελείται σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διευθετήσεις
του «BERLIN PLUS» µεταξύ ΝΑΤΟ και ΕΕ.
Το «BERLIN PLUS» είναι ένας συνοπτικός τίτλος για ένα πακέτο συµφωνιών που έγιναν
µεταξύ ΝΑΤΟ και ΕΕ στις 16/12/2002, βασισµένων στα Συµπεράσµατα της Συνόδου
Κορυφής του ΝΑΤΟ το 1999 στην Ουάσιγκτον. Επιτρέπει στην ΕΕ να χρησιµοποιεί
στρατιωτικά µέσα του ΝΑΤΟ στις δικές της «ειρηνευτικές αποστολές».
Η επιχείρηση ξεκίνησε στις 2/12/2004 και δεν έχει προσδιορισθεί η διάρκειά της. Υποτίθεται
συνδράµει τη δηµιουργία «σταθερού και ασφαλούς περιβάλλοντος». Υπολογίζεται ότι την
παρούσα περίοδο ο συνολικός αριθµός των δυνάµεων ανέρχεται περίπου στα 2.000 άτοµα.
Στις 12/7/2007 περατώθηκε η ελληνική συµµετοχή στο Πολυεθνικό Συγκρότηµα Βορείου
Τοµέα (Multinational Task Force N orth - MN TFN ) της επιχείρησης, µε έδρα την Τούζλα, και
επαναπατρίστηκε το τελευταίο τµήµα των ελληνικών Ε∆ που συµµετείχε σ' αυτό. Στο MN TFN
συµµετείχαν δυνάµεις από 14 χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Πολωνία,
Πορτογαλία, Ρουµανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τουρκία, Τσεχία, Φινλανδία) και η
Ελλάδα άσκησε τη διοίκηση από 1/12/2006 έως 27/6/2007. Ηταν η πρώτη φορά που η
Ελλάδα ανέλαβε ∆ιοίκηση Τοµέα σε «Επιχείρηση Υποστήριξης Ειρήνης» στο πλαίσιο ΕΕ και
ΝΑΤΟ.
Σήµερα, για τις ανάγκες της «ΑΛΘΑΙΑ» από πλευράς των ελληνικών Ε∆ διατίθενται 4
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στελέχη.

KFOR
Το ΝΑΤΟ ηγείται της «ειρηνευτικής επιχείρησης υποστήριξης της ειρήνης» στο
Κοσσυφοπέδιο (KFOR) από τον Ιούνη του 1999.
Επί κυβέρνησης Σηµίτη και παρά την έντονη αντίδραση του λαού, η Ελλάδα παρείχε
«διευκολύνσεις» για τη διέλευση δυνάµεων και µέσων προς την ΠΓ∆Μ, στο πλαίσιο της
προετοιµασίας για την εφαρµογή του σχεδίου «JOINT GUARDIAN» (Ανάπτυξη Ειρηνευτικής
Πολυεθνικής ∆ύναµης στο Κοσσυφοπέδιο), το οποίο και ενέκρινε το Βορειοατλαντικό
Συµβούλιο στις 10/6/1999. Παραπέρα, κατόπιν απόφασης του Κυβερνητικού Συµβουλίου
Εξωτερικών και Αµυνας (ΚΥΣΕΑ) στις 11/6/1999, η Ελλάδα συµµετείχε µε ∆ύναµη επιπέδου
Ταξιαρχίας, µε την ονοµασία «Ελληνική ∆ύναµη Κοσσυφοπεδίου» (ΕΛ∆ΥΚΟ).
Επιπλέον, διατέθηκε µεταγωγικό αεροσκάφος C-130 µε προσωπικό 10 άτοµα, προσωπικό 30
αξιωµατικών και οπλιτών για την επάνδρωση των συµµαχικών Επιτελείων, των Στρατηγείων
και των ∆ιοικήσεων, καθώς και προσωπικό εντός της Ελλάδας (157 αξιωµατικοί και οπλίτες)
για την παροχή υποστήριξης «Φιλοξενούντος Εθνους». Η ∆ύναµη συµπληρωνόταν από ένα
Λόχο Πεζικού µε στοιχεία Μηχανικού που αποτελούνταν από 60 αξιωµατικούς και οπλίτες και
από ένα Τµήµα Υποστήριξης και ένα Τµήµα Εγκαταστάσεων συνολικής δύναµης 10 ατόµων,
µε έδρα την Communication Zone South στη Θεσσαλονίκη.
Η Ταξιαρχία εγκαταστάθηκε σε στρατόπεδα στις περιοχές Κόσοβο Πόλιε (Στρατόπεδο «ΜΕΓΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ»), Ουρόσεβατς (Στρατόπεδο «ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ») και Μιτροβίτσα (Στρατόπεδο
«TOBACCO FACTORY»). Η ΕΛ∆ΥΚΟ εκτέλεσε εκατοντάδες αποστολές Αναγνωρίσεως,
Συνοδείας, Ασφαλείας και Ελέγχου Κυκλοφορίας. Επάνδρωσε 7 σηµεία ελέγχου δροµολογίων
(Check Points) και ανέλαβε την οργάνωση και τη διεύθυνση των αποστολών ελέγχου
κυκλοφορίας στον οδικό άξονα που συνδέει την ΠΓ∆Μ µε την Πρίστινα και στο συνοριακό
σταθµό Κοσσυφοπεδίου - ΠΓ∆Μ. Επιπλέον, οι Ελληνες στρατιωτικοί φρουρούσαν
νυχθηµερόν 2 σηµεία συγκέντρωσης όπλων που παραδίδονταν από τον UCK και,
συγχρόνως, προετοίµαζαν τη µεταφορά και την καταστροφή του συγκεκριµένου οπλισµού. Η
ελληνική αποστολή αναγνωρίσθηκε από την KFOR ως η δεύτερη σε σπουδαιότητα και
σε επιτυχία αποστολή που είχε πραγµατοποιηθεί µέχρι τότε στο Κοσσυφοπέδιο.
Από 1/3/2011 η Ελλάδα συµµετέχει µε: Ενα Λόχο Φύλαξης του Στρατηγείου της KFOR,
δύναµης 90 στελεχών. Επιτελείς στο Στρατηγείο της Επιχείρησης. Οµάδες Συνδέσµων Παρατηρητών στο Βόρειο Τοµέα, δυνάµεως 21 στελεχών. Προσωπικό στα ανεξάρτητα
γραφεία του ΝΑΤΟ στη Βαλκανική (NLO Skopje, NATO MLO Belgrade, συνολικά δύο
αξιωµατικοί). Τµήµα Υποστήριξης Λιµένα (Sea Port Ops Unit [SPOU]) στη Θεσσαλονίκη. Ενα
Λόχο Γενικών Μεταφορών (ORF Mulitinational Transport Coy), µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, για
τη µεταφορά εφεδρειών του ΝΑΤΟ στο Κοσσυφοπέδιο. ∆ιάθεση δύο πτήσεων αεροσκαφών
C-130 ή C-27J της Πολεµικής Αεροππορίας, µηνιαίως επ' ωφελεία ΝΑΤΟ (NATO CHANNEL
FLIGHT) και επί του δροµολογίου Ελευσίνα - Νεάπολη - Σαράγεβο - Πρίστινα - Ελευσίνα. Το
γενικό σύνολο υπολογίζεται σε 378 άτοµα, εκ των οποίων τα 108 βρίσκονται σε ετοιµότητα
στη Θεσσαλονίκη. Αλλα στοιχεία από το ΓΕΕΘΑ µειώνουν τους αριθµούς αυτούς σε 219
στελέχη, εκ των οποίων τα 105 σε µονάδες της Θεσσαλονίκης.

ISAF
Στις 15/1/2002, το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε την ανάπτυξη ελληνικών δυνάµεων στο Αφγανιστάν
(Ελληνική ∆ύναµη Αφγανιστάν - ΕΛ∆ΑΦ), συγκεκριµένα στην περιοχή της πρωτεύουσας
Καµπούλ και των περιχώρων της. Στο πλαίσιο της ΝΑΤΟικής επιχείρησης ISAF, από
19/2/2002, αναπτύχθηκαν: Λόχος Μηχανικού. Τµήµατα υποστήριξης και ασφαλείας. ∆ύο
αεροσκάφη C-130, για εκτέλεση αεροµεταφορών (στο Καράτσι του Πακιστάν). Τµήµα για
υποστήριξη της Επιχείρησης στο Καράτσι. Και µικρός αριθµός επιτελών - συνδέσµων
αξιωµατικών στα διάφορα επιτελεία της ISAF. Η συνολική δύναµη της ελληνικής αποστολής
ανήρχετο στους 175 άνδρες. Η διάρκεια παραµονής της καθορίσθηκε αρχικά στους τρεις
µήνες, µέχρι τις 30/4/2002. Ακολούθως, µε αποφάσεις του Συµβουλίου Αµυνας (ΣΑΜ)
εγκρίθηκε διαδοχικά η παράταση παραµονής της στην Καµπούλ µέχρι και σήµερα.
Σε συνέχεια επόµενων αποφάσεων του ΚΥΣΕΑ, Νοέµβρη 2009 και Μάη 2011, η Ελλάδα
συµµετείχε στην ISAF µε: Τάγµα Ειδικής Συνθέσεως Αφγανιστάν (ΤΕΣΑΦ), δύναµης
122 ανδρών, επιφορτισµένο µε την εκτέλεση έργων και υπηρεσιών, επιτελικούς, δύο
ιατρικές οµάδες (8 ατόµων έκαστη) «εφόσον ζητηθούν», επτά εκπαιδευτές συµβούλους,
στελέχη της Πολεµικής Αεροπορίας ως «επίγειο στοιχείο υποστήριξης οργάνωσης» της
αφγανικής µοίρας µεταγωγικών αεροσκαφών C-27A. Παράλληλα, η Πολεµική Αεροπορία, µε
πτήσεις αεροσκαφών C-130 προς και από τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, έχει µεταφέρει
προσωπικό και υλικό, τα οποία στη συνέχεια προωθούνται στην Καµπούλ.
Επιπλέον, η Ελλάδα έχει συνεισφέρει 28 στελέχη στο Στρατηγείο της SEEBRIG (Ταξιαρχία
της ΝΑ Ευρώπης µε έδρα σήµερα τον Τύρναβο, απότοκο της Συµφωνίας για την Πολυεθνική
∆ύναµη Ειρήνης της ΝΑ Ευρώπης που υπογράφτηκε στα Σκόπια στις 26/9/1998 και αφορά
στη συγκρότηση δύναµης περίπου 5.000 στρατιωτών, οι µονάδες των οποίων παραµένουν
στις έδρες - χώρες τους αλλά είναι διαθέσιµες για αποστολές των ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, ΕΕ), το οποίο
ανέλαβε τη ∆ιοίκηση της Πολυεθνικής Ταξιαρχίας της Καµπούλ (ΚΜΝΒ), από Φλεβάρη µέχρι
Αύγουστο του 2006. Βάσει της συµφωνίας για τη συνεισφορά των κρατών - µελών, κατά την
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περίοδο των επιχειρήσεων, η συµβολή της χώρας µας καλύπτει το 17,82% του
προϋπολογισµού της SEEBRIG.
Η ΕΛ∆ΑΦ - ΤΕΣΑΦ αποχώρησε από το Αφγανιστάν το Νοέµβρη του 2012, λόγω των
οικονοµικών δυσκολιών που αντιµετώπιζε η χώρα. Υπολογίζεται ότι συνολικά
απασχολήθηκαν εκεί 3.295 στελέχη, µε χρονική διάρκεια παραµονής από 3 έως 6 µήνες.
Σήµερα, εκτιµάται ότι στο πλαίσιο της ISAF (λήγει το ∆εκέµβρη, αλλά θα αντικατασταθεί
αµέσως από άλλη ΝΑΤΟικού σχεδιασµού αποστολή) παραµένουν εκεί 8 στελέχη, επιτελείς
στο Στρατηγείο της Επιχείρησης, ενώ στη διάθεση του ΝΑΤΟ είναι πάντα ένα αεροσκάφος
C-130 της Πολεµικής Αεροπορίας.

Επιχείρηση «ACTIVE ENDEAVOUR»
Μετά την 11/9/2001 το ΝΑΤΟ ανέθεσε στις Μόνιµες Ναυτικές ∆υνάµεις της Μεσογείου
και του Ατλαντικού (STANAVFORMED και STANAVFORLAND - Standing Naval Force
Mediterranean και Atlantic) την εκτέλεση περιπολιών στην Ανατολική Μεσόγειο µε
αποστολές: Επιχειρήσεις Ναυτικής Παρουσίας, Παρακολούθησης και Επιτήρησης. Προστασία
Μονάδων Υψηλής Αξίας. Ελεγχο Θαλασσίων Οδών Επικοινωνιών. Επιχειρήσεις Νηοψίας.
Ναυτικές Αντιτροµοκρατικές Επιχειρήσεις.
Στις 4/2/2003, το Βορειοατλαντικό Συµβούλιο (ΝΑC, ανώτατο όργανο του ΝΑΤΟ) αποφάσισε
να επεκταθεί η περιοχή ευθύνης της Επιχείρησης «ACTIVE ENDEAVOUR» και να
περιλαµβάνει τη συνοδεία της Συµµαχικής Εµπορικής Ναυτιλίας, η οποία θα διέρχεται
µέσω του Γιβραλτάρ.
Από 1/10/2004, η επιχείρηση επεκτάθηκε σε όλη τη Μεσόγειο, εκδόθηκε νέο σχέδιο
επιχειρήσεων και καθορίσθηκαν συγκεκριµένες δυνάµεις που πρέπει να συµµετάσχουν στην
επιχείρηση.
Επισήµως, η ελληνική συµµετοχή συνίσταται σε 43 στελέχη, ευρισκόµενα σε ετοιµότητα
στο Ναύσταθµο Σαλαµίνας, συν άλλα 10 σε ετοιµότητα στο Ναύσταθµο Κρήτης. Σε ό,τι
αφορά τα προς διάθεση µέσα και µονάδες, γίνεται παραποµπή σε µία τορπιλάκατο ή
κανονιοφόρο και µία οµάδα ΟΥΚ, σε ετοιµότητα στο Ναύσταθµο Σαλαµίνας. Τέλος, από τις
αρχές Νοέµβρη στη δύναµη της επιχείρησης εντάχθηκε, και πλέει περιπολώντας στην
Ανατολική Μεσόγειο, το ελληνικό υποβρύχιο «ΠΡΩΤΕΥΣ».

SNMCMG-2
Με παραπλήσιους σκοπούς περιπολεί στη Μεσόγειο η µόνιµη αντιναρκική δύναµη ΝΑΤΟ
SNMCMG-2 (Standing NATO Mine Counter Measures Group 2). Αποτελείται από το ιταλικό
πολεµικό πλοίο «AVIERE», το γερµανικό «HOMBURG», το τουρκικό «ERDEK», το βρετανικό
«GRIMSBY» και το ελληνικό ναρκοθηρευτικό «ΕΥΡΩΠΗ».
Το «Ευρώπη» απέπλευσε στις 18/8/2014 από το Ναύσταθµο Σαλαµίνας, προκειµένου να
ενταχθεί στη SNMCMG-2, µετά από σχετική απόφαση της κυβέρνησης για συµµετοχή στην εν
λόγω ∆ύναµη. Αλλωστε, στη SNMCMG-2, από συγκροτήσεώς της το 1999, έως το 2011, είχε
διατεθεί σε συνεχή βάση αντιναρκικό πλοίο του ΠΝ. Από το 2011 έως και τον Αύγουστο
φέτος, το επιτελείο του εν πλω διοικητή στελεχωνόταν µε αξιωµατικούς του ΠΝ, µέχρι που
ξαναστάλθηκε πλοίο, στη λογική της κυβέρνησης περί - µε κάθε τρόπο και µέσο «παράστασης σηµαίας», παρουσίας της χώρας σε κάθε ΝΑΤΟική αποστολή ή επιχείρηση.

Επιχείρηση «ENDURING FREEDOM»
Το ΠΝ συνεισέφερε δυνάµεις στο πλαίσιο της επιχείρησης των ΗΠΑ και των συµµάχων τους
στην περιοχή της Κεντρικής Ασίας. Η πολυεθνική Ναυτική ∆ύναµη που συστάθηκε
τελούσε υπό τη ∆ιοίκηση της Αµερικανικής Κεντρικής ∆ιοίκησης US CENTCOM (US Central
Command), της οποίας η θαλάσσια περιοχή ευθύνης είναι η Ερυθρά Θάλασσα, η Αραβική
Θάλασσα, ο Περσικός Κόλπος και ο Ινδικός Ωκεανός.
Στις 12/2/2002 αποφασίστηκε από το ΚΥΣΕΑ η συµµετοχή της χώρας στην επιχείρηση µε
φρεγάτα και βατραχανθρώπους των ΟΥΚ. Στάλθηκαν διαδοχικά οι φρεγάτες «ΨΑΡΑ»,
«ΣΠΕΤΣΑΙ», «Α∆ΡΙΑΣ», «Υ∆ΡΑ», «ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ» και «ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ», που
επαναπατρίσθηκε την 1/9/2003. Εκτελέστηκαν επιχειρήσεις προστασίας µονάδων
ανεφοδιασµού και αεροπλανοφόρων, ελέγχου και προστασίας θαλασσίων οδών επικοινωνίας,
έρευνας και διάσωσης κ.ά.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης διατέθηκαν επίσης: Ο Ναύσταθµος Σούδας που ενεργοποιήθηκε
ως Προκεχωρηµένη Βάση Υποστηρίξεως. Το αεροδρόµιο της Σούδας για την υποστήριξη
συµµαχικών αεροσκαφών. Το Ναυτικό Νοσοκοµείο Αθηνών. Υπολογίζεται ότι και σήµερα
ακόµα στο επιτελείο της US CENTCOM υπηρετεί στέλεχος των ελληνικών Ε∆.

ΝΑΤΟ RESPΟNCE FORCE
Η ∆ύναµη Ταχείας Αντίδρασης του NATO (ΝΑΤΟ Response Force, NRF) έχει στον πυρήνα
της 13.000 στρατιώτες, προερχόµενους από τα κράτη - µέλη της λυκοσυµµαχίας.
Πολυεθνική δύναµη µε επίγειες, εναέριες και θαλάσσιες δυνάµεις, που διατίθενται από τα
κράτη - µέλη του ΝΑΤΟ για διάρκεια 12 µηνών. Μπορεί να αναπτυχθεί σε οποιοδήποτε µέρος
του κόσµου, για τη «συλλογική άµυνα» και τη «διαχείριση κρίσεων», βάσει των αποφάσεων
και προταγµάτων της λυκοσυµµαχίας. Σύµφωνα µε κείµενα του ελληνικού Στρατού, η NRF
«αναπτύσσεται ως αρχική δύναµη µε σκοπό να διευκολύνει την άφιξη µεγαλύτερης δύναµης
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που θα εισέλθει στην περιοχή επιχειρήσεων» και «αναπτύσσεται ως δύναµη αποτροπής για
να δείξει την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ και την αλληλεγγύη στον περιορισµό των κρίσεων
(ταχείας αντίδρασης επιχειρήσεις για την υποστήριξη της διπλωµατίας) όταν απαιτείται».
Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία για την «συνεισφορά» του ελληνικού Στρατού στη
NRF: Από 15/10/2003 έως 15/1/2004 τέθηκε στη διάθεσή της ο 2ος Αεροµεταφερόµενος
Λόχος του 595 Αεροµεταφερόµενου Τάγµατος Πεζικού (109 άνδρες). Από 16/1/2004 έως
30/6/2004 της διατέθηκε η Γ' Πυροβολαρχία της 116 Αεροµεταφερόµενης Μονάδας Πεδινού
Πυροβολικού. Από 1/7/2004 έως 15/1/2005 της διατέθηκε ξανά ο 2ος Α/Μ Λόχος του 595
Α/Μ ΤΠ (120 άνδρες). Από 16/1/2006 έως 30/6/2005 της διατέθηκε ολόκληρο το 595 Α/Μ
ΤΠ (420 άδρες) συν άλλοι 186 άνδρες ως Τµήµα Υποστηρίξεως. Από 16/1/2007 έως
30/6/2007 της διατέθηκε πάλι το 595 Α/Μ ΤΠ (255 άνδρες) ενισχυµένο µε ουγγρικό Λόχο
Πεζικού συν Τµήµα Υποστηρίξεως 76 ανδρών. Από 15/1/2008 έως 30/6/2008 της διατέθηκε
ο 2ος Α/Μ Λόχος του 595 Α/Μ ΤΠ (105 άνδρες) συν Τµήµα Υποστηρίξεως 45 ανδρών.
Παραπέρα δυνάµεις της 71 Αεροµεταφερόµενης Ταξιαρχίας ήταν σε διαθεσιµότητα για την
NRF και για το διάστηµα 15/1/2010 έως 30/6/2010.
Σηµειωτέον, στην έδρα της 71 Α/Μ ΤΑΞ, στη Νέα Σάντα Κιλκίς, υφίσταται και ο χερσαίος
«Σχηµατισµός Μάχης» της ΕΕ, HELBROC, που τέθηκε σε «ετοιµότητα» για το α' εξάµηνο
του 2014. Επιπλέον, πρόσφατα ολοκληρώθηκε στη Γαλλία η ΝΑΤΟική Αεροπορική Ασκηση
«Noble Arrow 2014». Συµµετείχαν και η ελληνική Πολεµική Αεροπορία µε 4 αεροσκάφη.
Οπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΑ «Σκοπός της άσκησης ήταν η εκπαίδευση στη σχεδίαση και
στην εκτέλεση αεροπορικών επιχειρήσεων καθώς και στην προετοιµασία συµµετοχής στη
ΝΑΤΟική ∆ύναµη Ταχείας Αντίδρασης (NATO Response Force - NRF 2015)».

ΕUFOR RCA
Το Ελληνικό Στρατηγείο Επιχειρήσεων Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΕΣΕΕΕ, European Union
Operation Headquarters, EU OHQ-Larissa) ενεργοποιήθηκε στις 24/3/2006. Η σύσταση και
λειτουργία του αποτελεί έκφραση της όξυνσης της επιθετικότητας της ΕΕ, που από το 2003
έχει εξαπολύσει 31 επεµβατικές αποστολές, 16 από αυτές βρίσκονται αυτήν τη στιγµή σε
εξέλιξη σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ασία.
Σε αυτό το πλαίσιο και για λογαριασµό της «στρατιωτικής διπλωµατίας» του εγχώριου
κεφαλαίου, η ελληνική κυβέρνηση πέτυχε το ΕΣΕΕΕ να λειτουργήσει ως το στρατηγείο της
εν εξελίξει επιχείρησης της ΕΕ «EUFOR RCA» στην Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία
(ΚΑ∆). Η κυβέρνηση επάνδρωσε το Στρατηγείο µε Ελληνες επιτελείς, οι οποίοι αποτελούν
την κυρίως δύναµή του, αριθµώντας 72 εκ συνόλου 129. Κατάφερε, επίσης, υποδιοικητής
της «EUFOR RCA» να οριστεί Ελληνας ταξίαρχος, ενώ έδωσε στις δυνάµεις που επιχειρούν
στην ΚΑ∆ τον Κινητό Κόµβο Επικοινωνιών του Στρατηγείου, προκειµένου να εξασφαλιστούν
οι µεταξύ τους επικοινωνίες. Επιπλέον, τα σύγχρονα δορυφορικά συστήµατα που διαθέτει το
Στρατηγείο µπορούν σε «ζωντανό χρόνο» να συλλέγουν δεδοµένα από το πεδίο των
τακτικών επιχειρήσεων στην ΚΑ∆ και µέσω αυτών να παρέχονται οι επιτελικές κατευθύνσεις
από το Στρατηγείο της Λάρισας.

EUTM MALI
Εκτός από την επιχείρηση στην Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία, στην πολύτιµη για τα
ευρωενωσιακά µονοπώλια ζώνη του «Σαχέλ» στην Υποσαχάρια Αφρική, η ΕΕ από τις
18/2/2013 έχει αναπτύξει επιχείρηση και στο Μάλι, την «EUTM Mali», µε πρόσχηµα (και
εκεί) την αποκατάσταση της «ασφάλειας» και της «ειρήνης», και αντικείµενο επισήµως την
εκπαίδευση των Ενόπλων ∆υνάµεων της χώρας.
Με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, το ΓΕΣ διέθεσε από την έναρξη της αποστολής τέσσερις
αξιωµατικούς - υπαξιωµατικούς, οι οποίοι αποτέλεσαν την Οµάδα Εκπαιδευτών
Πληροφοριών.
Θ. Μπ.
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