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ΑΣΚΗΣΕΙΣ Frisian Flag 2016

Η ετήσια ολλανδική άσκηση φιλοδοξεί πάντα να γίνει η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εκπαιδευτική 
δραστηριότητα, θέση που μάλλον κατέχει αυτή τη στιγμή de facto. Η φετινή όμως διοργάνωση τον Απρίλιο 

έδωσε βήμα στην Ουάσιγκτον για προβολή ισχύος στον συνεχιζόμενο… «Ψυχρό Πόλεμο 2.0». 

•Με τη συνεργασία του Joris van Boven 

Frisian Flag 2016

Υπό αμερικανική 
«κηδεμονία»

Τα F-15C της 131ης Μοίρας 
υπό την 104η Πτέρυγα της 
Αεροπορικής Εθνοφρουράς 
της Μασαχουσέτης είναι 
Eagle που αναβαθμίστηκαν 
πρόσφατα με ραντάρ APG-
63(V)3 AESA. Προσέξτε 
επίσης το ατρακτίδιο Sniper 
που έχει υιοθετήσει η 
USAF ως βοήθημα αέρος-
αέρος για την αποκάλυψη 
και αναγνώριση εναέριων 
στόχων σε μεγάλες 
αποστάσεις (βλέπε και 
αναφορά σε άλλες σελίδες). 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ Frisian Flag 2016

Για δύο εβδομάδες του Απριλίου η αεροπορική 
βάση Leeuwarden στη βόρεια Ολλανδία ήταν το 
κέντρο έντονης αεροπορικής δραστηριότητας 
με 40-50 αεροπλάνα σε κάθε κύμα: ένα 
νωρίς το πρωί ύστερα από προετοιμασία την 
προηγούμενη ημέρα και ένα απογευματινό, 
για το οποίο η ενημέρωση ξεκινούσε την ίδια 
ημέρα και με το τελικό briefing μια ώρα πριν 
από την απογείωση. Όπως συνηθίζεται σε όλες 
τις ασκήσεις του είδους, στη διάρκεια των δύο 
εβδομάδων της Frisian Flag 2016 (FF16) οι 
αποστολές γίνονταν σταδιακά πιο περίπλοκες, 
συμπεριλαμβάνοντας όλο το φάσμα των 
αποστολών Offensive/Defensive Air-to-Air και 
Air-to-Ground, με τα ίδια αεροπλάνα να πετούν 
δύο φορές την ημέρα αλλά με διαφορετικό 
χειριστή. 
Τη διοργάνωση της άσκησης είχε και πάλι η 
332η Μοίρα TACTESS (Tactical Training Evalu-
ation and Standardization) της Ολλανδικής 
Αεροπορίας, που είναι επιφορτισμένη με την 
ευθύνη τυποποίησης της εκπαίδευσης και της 
επιχειρησιακής αξιολόγησης για την KLu. Τον 
ρόλο αυτό, που περιλαμβάνει την ανάπτυξη 
τεχνικών και τακτικών για το F-16, κληρονόμησε 
από την 323η Μοίρα, πριν η τελευταία διαλυθεί 
και ανασυγκροτηθεί ως μελλοντική μονάδα 
F-35 (βλέπε αναφορά σε άλλες σελίδες). 
Το προσωπικό της ωστόσο υπογραμμίζει ότι 
το Fighting Falcon μπορεί να βρίσκεται σε 
υπηρεσία για περισσότερα από 35 χρόνια και στη 
δύση της καριέρας του, αλλά νέα όπλα (και το 
συνεπαγόμενο λογισμικό) και κυρίως συνεχείς 
απαιτήσεις για επιχειρήσεις (όπως πρόσφατα 
κατά του ISIS) το κρατούν απασχολημένο. Η 
φετινή Frisian Flag συνδυάστηκε και με τη 
Ramstein Guard-5, που είναι η εκπαιδευτική 
δραστηριότητα της ανώτατης αεροπορικής 
διοίκησης της Συμμαχίας, στην οποία τα CAOC 
(Combined Air Operations Centres) επιχειρούν 
σε περιβάλλον αντίξοων ηλεκτρομαγνητικών 
συνθηκών υπό το πρόγραμμα NEWFIP (NATO 
Electronic Warfare (EW) Force Integration 
Programme) διατηρώντας ολοκληρωμένες 
και συντονισμένες δυνατότητες λειτουργίας. Το 
ΝΑΤΟ διεξάγει 10-12 ασκήσεις του τύπου κάθε 
χρόνο, οι οποίες εμπλέκουν μία ή περισσότερες 
χώρες-μέλη με δυνάμεις όλων των κλάδων 
ασκώντας και αξιολογώντας την ακεραιότητα και 
αποτελεσματικότητα του συστήματος NATINADS 
(NATO Integrated Air Defence System) για τους 
συμμετέχοντες. Στη διαδικασία επιδεικνύεται 
η δυνατότητα διατήρησης διοίκησης, ελέγχου 

και μεταφοράς πληροφοριών ανάμεσα σε 
στοιχεία του NATINADS με την εφαρμογή μέτρων 
προστασίας που αντιμετωπίζουν το αντίξοο 
περιβάλλον. 
Όπως και σε άλλες πρόσφατες χρονιές, η 
Frisian Flag (FF16) συνδυάστηκε και με 
άλλες δραστηριότητες· για παράδειγμα, τη 
συνδυασμένη άσκηση EART (European Air Re-
fuelling Training) με τα αεροσκάφη εναέριου 
ανεφοδιασμού των αεροποριών-μελών του 
σχετικού οργανισμού να υποστηρίζουν τις 
αποστολές της FF16 πετώντας από την άλλη 
μεγάλη βάση της Ολλανδικής Αεροπορίας 
στο Eindhoven. Η ολλανδική συνεκπαίδευση 
συντονίστηκε επίσης με την παρουσία 
αμερικανικών αεροσκαφών που μεταστάθμευαν 
εκείνη την περίοδο στην Ευρώπη στο πλαίσιο 
του δόγματος «Atlantic Resolve», αν και 
τα F-22 που βρίσκονταν στη γηραιά ήπειρο 
επέλεξαν να μην έλθουν στην Ολλανδία, αλλά 
να πάνε… ανατολικότερα, ένα σαφές μήνυμα της 
Ουάσιγκτον προς τη Μόσχα. 
Για πολλές όμως ΝΑΤΟϊκές αεροπορίες η 
ανάγκη για ρεαλιστική εκπαίδευση με άλλες 
δυνάμεις που «ενσωματώνουν την εμπειρία 
τους από πρόσφατες συρράξεις με αεροπορική 
συμμετοχή», όπως υπογραμμίζει ο σμήναρχος 
Danny Traas, διοικητής της βάσης Leeuwarden, 
έκανε τη διοργάνωση μια από τις μεγαλύτερες 
όλων των εποχών με περισσότερες από 70 
παρουσίες, αν συνυπολογιστούν και αρκετές 
«εξωτερικές συμμετοχές», που είχαν όμως 
σύντομη εμφάνιση στη FF16. Επιπλέον, υπήρχαν 
και πολλές άλλες αεροπορίες που έστειλαν 
παρατηρητές στην Ολλανδία, ανάμεσά τους και 
η RAAF, καθώς οι Αυστραλοί βολιδοσκοπούν 
για να ξεκινήσουν μια πρακτική αποστολής 
κλιμακίου αεροσκαφών στην Ευρώπη σε ετήσια 
βάση για συμμετοχή σε αριθμό ασκήσεων και 
συνεκπαιδεύσεων. Η Βασιλική Αεροπορία της 
Αυστραλίας θεωρεί ότι ένα τέτοιο πλαίσιο θα 
υποβοηθήσει τη συμμετοχή της σε διεθνείς 
επιχειρήσεις όπως αυτές κατά του ISIS στο Ιράκ. 
Το 2015 υπήρξε για πρώτη φορά συμμετοχή στην 
FF μονάδων της αμερικανικής Αεροπορικής 
Εθνοφρουράς ANG με F-15, που είχαν έλθει 
στην Ευρώπη ως TSP (Theatre Security Pack-
age) (Π&Δ Νο 351, «Frisian Flag 2015. Ψυχρός 
Πόλεμος στη Βόρεια Θάλασσα»). Αμερικανοί 
Εθνοφρουροί (από την 104η και 144η Πτέρυγα 
της ANG της Καλιφόρνιας και της Μασαχουσέτης 
αντίστοιχα) επέστρεψαν και φέτος με 12 
συνολικά αεροπλάνα και 350 στελέχη 

Ένα ζευγάρι Mirage 2000D της EC 03.003 προετοιμάζονται για απογείωση στην πρώτη τους εμφάνιση 
σε Frisian Flag, όπου μαζί με τα βρετανικά Tornado πρόσθεσαν τη διάσταση των μαχητικών «μονού 
ρόλου», σε αντιδιαστολή με τα multi-role F-16 που συνήθως κυριαρχούν στην ολλανδική άσκηση. 

Η συμμετοχή της «οικοδέσποινας» Βασιλικής Ολλανδικής Αεροπορίας ήταν μαζική με F-16AM των 
Μοιρών 312, 313 και 322 (TACTES), τόσο σε ρόλο «Blue Air» όσο και «Red Air», φέρνοντας στην άσκηση 
την εμπειρία τής συμμετοχής σε επιχειρήσεις κατά του ISIS. 

Το F-16AM FA-110 της 349ης Μοίρας της Αεροπορικής Συνιστώσας των Βελγικών Ενόπλων Δυνάμεων 
με τη διακόσμηση για τα 70 χρόνια της μονάδας από την Kleine Brogel AB ήταν μια ευχάριστη έκπληξη 
για τους φωτογράφους.

 Τα γερμανικά Eurofighter στη 
συμμετοχή τους στη Frisian Flag 
περιορίστηκαν σε ρόλο αέρος-αέρος 
οπλισμένα μόνο με AIM-2000.

Η RAF έφερε για πρώτη φορά σε Frisian Flag 
έξι Tornado GR.4/A της Μοίρας IX(B) από τη 
RAF Marham. (φωτογραφία Alex van Noye)

Τα μισά F-15 του TSP της USAF/ANG ήταν 
Eagle της 194ης Μοίρας υπό την 144η 
Πτέρυγα μαχητικών από το Φρέσνο, που θα 
αναβαθμίσει τα μαχητικά της με ραντάρ AESA 
μέχρι το τέλος του χρόνου.
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Η πολωνική μεταστάθμευση έλαβε την τελική έγκριση από 
τον πρόεδρο της χώρας Andrzej Duda στις 17 Ιουνίου και οι 
προπομποί της δύναμης αναχώρησαν για τη μεσανατολική χώρα 
στις 20 Ιουνίου με C-130E έχοντας εντολή παραμονής έξι μηνών, 
έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2016. Παράλληλα με το PKW Kuwait 
η πολωνική εμπλοκή περιλαμβάνει και τη συγκρότηση ενός 

Frisian Flag, οι συμμετοχές 

Γερμανία 
8 Eurofighter της 31 TLG από το Norvenich και της 74 
TLG από το Neuburg

Πολωνία 4 F-16 (συν 2 εφεδρικά) από το Poznan

Φινλανδία 
4 F/A-18 (συν 2 εφεδρικά) από την 31η Μοίρα στη 
Rissala

ΗΠΑ
8 F-15C από τις Αεροπορικές Εθνοφρουρές της Μα-
σαχουσέτης και της Καλιφόρνιας 

Βέλγιο 6 F-16 από τη βάση του Kleine-Brogel 

Ηνωμένο Βασίλειο 4 Tornado από το Marham 

Γαλλία 6 Mirage 2000D από τη βάση στη Nancy

Ολλανδία

10 F-16 (συν 4 εφεδρικά) από τις Μοίρες 312, 313 και 
322 και τις βάσεις Volkel και Leeuwarden. Κάποια 
αποκλειστικά ως εχθρική απεικόνιση.
1 C-130 σε ρόλο απεικόνισης «slow-mover». Στη δι-
άρκεια της άσκησης πραγματοποιήθηκε και η πρώ-
τη στα χρονικά προσγείωση ολλανδικού Hercules σε 
παραλία, σε νησί της Δανίας. 

Ιδιωτικός φορέας (Cobham) Dassault 20 σε ρόλο ηλεκτρονικού πολέμου

Η Frisian Flag 2016 συνδυάστηκε, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, και με άλλες 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες, για παράδειγμα την EART.

Το Dassault Mirage 2000D «630/3-XD» 
της EC 03.003 από τη Nancy AB είναι 
ένα ιδιαίτερο «αεροπλάνο μνήμης», 

καθώς τα άστρα στο κάθετο σταθερό του 
αντιπροσωπεύουν τους Γάλλους που 

έχασαν τη ζωή τους στο περιστατικό με το 
ελληνικό F-16 στη διάρκεια της TLP στην 

Albacete AB στις 26 Ιανουαρίου 2015. 

Για την Πολωνική Αεροπορία η συμμετοχή στη Frisian Flag 2016 
ήταν το τελικό πρόκριμα πριν την ανάπτυξη F-16 στο Κουβέιτ 

εναντίον του ISIS. (φωτογραφία Alex van Noye)
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 Ιταλικό KC-767A συμμετείχε επίσης στη Frisian Flag μέσω της δραστηριότητας EART, καθώς η AMI διευρύνει συνεχώς τους τύπους 
αεροσκαφών που πιστοποιούνται για εναέριο ανεφοδιασμό με τα τάνκερ της. 

Τα τάνκερ της Armee de l’Air ονομάζονται πλέον KC-135RG, 
μετά την αναβάθμισή τους που περιλαμβάνει νέο συγκρότημα 
επικοινωνιών, MIDS Link-16 για την καλύτερη συνεργασία με 
μαχητικά και τροποποίηση της καμπίνας με σύστημα διαχείρισης 
φορτίου που επιτρέπει την ταχεία φορτοεκφόρτωση παλετών. 

Airbus A310-304 MRTT «10+26 Hans Grade» 
της Luftwaffe. Η Γερμανική Αεροπορία είναι μία 
από τις χώρες στις οποίες στοχεύει η Ολλανδία 
για συνεργασία στην αγορά από κοινού νέων 
ιπτάμενων τάνκερ μετά την αποχώρηση της 
Πολωνίας από το σχετικό πρόγραμμα. 
 

κλιμακίου PKW Iraq με 60 στελέχη (κυρίως ειδικών δυνάμεων) για την εκπαίδευση του 
Ιρακινού Στρατού, η διαδικασία ανάπτυξης του οποίου ξεκίνησε στις αρχές Ιουλίου. 
Στις Frisian Flag, όμως, που συνήθως κυριαρχούνται από F-16, η παρουσία φέτος Mi-
rage 2000D και Tornado GR4 (πρώτη φορά και για τους δυο τύπους) ήταν ιδιαίτερα 
ευπρόσδεκτη από τους διοργανωτές. Ειδικά για τα αεροπλάνα της RAF η συμμετοχή 
τους, με δεδομένο ότι προσφέρουν την ιδιαιτερότητα των ειδικευμένων πλατφορμών 
αέρος-εδάφους με δυνατότητα κρούσης μακρού πλήγματος (Storm Shadow) και 
ακριβείας, CAS, Air Interdiction, απαγόρευσης πεδίου μάχης και τακτικής αναγνώρισης 
με Raptor, έδινε άλλες διαστάσεις στα επεισόδια της FF16 και αντίστοιχες εμπειρίες 
στους πιλότους των μαχητικών πολλαπλών ρόλων.  π&δ

(συμπεριλαμβανομένων και 40 πιλότων, 
καθώς η USAF δίνει την ευκαιρία ευρωπαϊκών 
εμπειριών σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο 
αριθμό πληρωμάτων). Η συμμετοχή τους όμως 
στη FF16 ήταν λίγο μικρότερη, επειδή την ίδια 
στιγμή τα αμερικανικά Eagle είχαν ταυτόχρονα 
και καθήκοντα στην αποστολή Icelandic Air Po-
licing. Όπως ανέφερε σε ομιλία του στη Leeu-
warden ο Αμερικανός ο υποπτέραρχος Eric 
W. Vollmecke: «Η παρουσία των F-15 που θα 
διαρκέσει έξι μήνες είναι εξαιρετικά σημαντική, 
καθώς τα τελευταία 25 χρόνια η USAFE από 25 
Πτέρυγες και 800 αεροσκάφη έχει συρρικνωθεί 
σε μόλις 200 που επιχειρούν από πέντε βάσεις».
Γερμανικά Eurofighter και φιλανδικά Hornet, 
παλαιοί γνώριμοι σε ασκήσεις Frisian Flag, 
επέστρεψαν στην FF16, όπως έκαναν και τα 
πολωνικά F-16. Για την Πολωνική Αεροπορία η 
συμμετοχή της ήταν η γενική δοκιμή και η τελική 
αξιολόγηση πριν από την «πολυαναμενόμενη» 
ανάπτυξη για τα πρώτα πολεμικά της καθήκοντα 
κατά του ISIS. Η αποστολή είχε προαναγγελθεί 
εδώ και πολλούς μήνες από την πολωνική 
κυβέρνηση και υλοποιήθηκε τελικά στις 
5 Ιουλίου με την προσγείωση στο Κουβέιτ 
τεσσάρων F-16 με την υποστήριξη ολλανδικών 
KC-10. Εκεί εντάχθηκαν στη συμμαχία που 
υλοποιεί την επιχείρηση «Inherent Resolve» 
κατά του ISIS υπό αμερικανική ηγεσία. Ο ρόλος 
του πολωνικού κλιμακίου, το οποίο είναι γνωστό 
ως PKW Kuwait και περιλαμβάνει 150 στελέχη, 
δεν είναι ακόμη απόλυτα ξεκάθαρος, αν και 
τα F-16C/D Block 52+ πήγαν στην περιοχή με 
το σύστημα τακτικής αναγνώρισης, που έχει 
ως γνωστόν δυνατότητες LOROP DB-110. Έτσι, 
προσανατολίζεται αρχικά προς την κατεύθυνση 
του να προσφέρει πληροφόρηση και δυνητικούς 
στόχους σε μαχητικά άλλων χωρών που 
μετέχουν στην «Inherent Resolve». Παραμένει 
όμως άγνωστο εάν τα πολωνικά Fighting Fal-
con θα έχουν ενεργότερη πολεμική συμμετοχή. 
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ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Dassault SEM: αυλαία τέλους 

Στις 12 Ιουλίου 2016 έκλεισε οριστικά η αυλαία για έναν θρύλο της Αεροπορίας, 60 χρόνια μετά 
την πτήση του αρχικού Etendard VI τον Ιούλιο του 1956 και σχεδόν 42 χρόνια αφότου το έσχατο 

εξελικτικό του μοντέλο Super Etendard βρέθηκε για πρώτη φορά στον αέρα τον Οκτώβριο του 1974. 
Η Γαλλική Ναυτική Αεροπορία αποχαιρέτησε για πάντα ένα από τα αεροπλάνα που έγραψαν πολλές 

σελίδες της Ιστορίας της σε ειρήνη και πόλεμο.

•Με τη συνεργασία των Joris van Boven και Alex van Noije. Επιπλέον στοιχεία Θοδωρής Ψυρρής.

Aeronavale Dassault SEM Η Τρίτη 12 Ιουλίου ήταν μια σημαντική και γεμάτη συγκίνηση ημέρα για τον 
Αεροναύσταθμο BAN Landivisiau (Base d’Aeronautique Navale), όπως 
συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις απόσυρσης ενός τύπου, ειδικά αυτών με 
μακρά προϊστορία σε υπηρεσία. Το Etendard ήταν ένα από τα πιο χαρακτη-
ριστικά μαχητικά αυτής της κατηγορίας, καθώς γεφύρωσε τρεις γενιές και 
πιστώνεται με περισσότερες από πέντε δεκαετίες επιχειρησιακής χρήσης. 
Η τελευταία απονήωση του τύπου είχε πραγματοποιηθεί από το Charles de 
Gaulle (CDG) στις 16 Μαρτίου, στην πιο πρόσφατη επιχειρησιακή ανάπτυξη 
του πλοίου, όταν έλαβε μέρος σε αποστολές κατά του ISIS από την ανατολι-
κή Μεσόγειο. Το αεροπλανοφόρο ήταν προγραμματισμένο να μεταβεί στον 
Περσικό Κόλπο, αλλά αναχώρησε από την Τουλόν στις 18 Νοεμβρίου και 
κατευθύνθηκε κοντά στις ακτές της Συρίας ως επακόλουθο της γαλλικής 
αντίδρασης στις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι λίγες εβδομάδες νω-
ρίτερα. Μετέφερε 26 μαχητικά (18 Rafale και 8 Super Etendard), μια από 
τις μεγαλύτερες «Πτέρυγες» που είχαν αναπτυχθεί ποτέ από αυτό. Με την 
ολοκλήρωση της αποστολής του τον Μάρτιο το αεροπλανοφόρο επέστρεψε 
στη Γαλλία για επισκευές και τροποποιήσεις, ανάμεσά τους και την αφαίρεση 

όλων των υποδομών που σχετίζονται με τα SEM ενόψει της απόσυρσής τους. 
Η ύπαρξη πλέον ενός τύπου πάνω στο κατάστρωμα του CDG θα επιτρέψει τη 
μεταφορά περισσότερων Rafale, έως και 32 στη μέγιστη σχετική σύνθεση 
της «Πτέρυγάς» του έναντι των 26 που ήταν μέχρι σήμερα για μικτή σύνθεση 
δύο τύπων. Το γαλλικό αεροπλανοφόρο, βέβαια, που είναι σημαντικά μικρό-
τερο των αμερικανικών, δεν έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονων απονηώσεων 
και ανακτήσεων αεροσκαφών λόγω της σχετικής διάταξης των καταπελτών 
και των συρματόσχοινων ανάσχεσης, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εκ-
μεταλλευτεί σε όλες τις περιπτώσεις αποτελεσματικά τα περισσότερα αερο-
πλάνα που μεταφέρει. 
Τα ίδια τα Etendard επέστρεψαν για τελευταία φορά στον BAN Landivisiau και 
σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν διαθέσιμες στην τελετή απόσυρ-
σης, μέχρι και την τελευταία ημέρα πέντε Super Etendard και πέντε πιλότοι 
διατηρούσαν επιχειρησιακή διαθεσιμότητα. Τα SEM μετά την απόσυρσή τους 
και κατά την πάγια γαλλική τακτική θα παραμείνουν για απροσδιόριστο χρο-
νικό διάστημα σε κατάσταση πτήσης, με τη 17F να έχει τη δυνατότητα να τα 
επαναφέρει άμεσα σε χρήση, εάν υπάρξει τέτοια ανάγκη. 
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ποίησαν επίσης και ένα αποχαιρετιστήριο 
σχηματισμό με δύο SEM να πετούν μαζί με 
δύο Rafale M και ένα E-2 Hawkeye από τον 
γειτονικό BAN Lahn-Bihoue, ενώ την τελετή 
έκλεισε η σύντομη επίδειξη του κλασικά 
βαμμένου αεροσκάφους.
Η τελευταία εμφάνιση των SEM στο ευρύ 
κοινό έγινε στη διάρκεια του Biscarosse 
airshow στο τέλος Μαΐου και φυσικά η από-
συρση του τύπου από τους ευρωπαϊκούς 
ουρανούς στεναχωρεί τους φίλους της Αε-
ροπορίας που είχαν συνηθίσει την παρουσία 
τους σε μεγάλες αεροπορικές εκδηλώσεις 
και ειδικά στο RIAT. 
Για την ιστορία του Etendard και ειδικότερα 
τη διαδοχική εξέλιξη των μοντέλων του σας 
παραπέμπουμε στο παλαιότερο άρθρο μας 
(Π&Δ Νο 340, «Super Etendard Modernise 
στα 40 του»). Υποσχόμαστε όμως να επα-
νέλθουμε με μια νεότερη ιστορική αναφορά 
που θα περιλάβει και την πολεμική δράση 
του σε προσεχές τεύχος μας. 

Η επόμενη μέρα για τη Flotille 17
Η 17F, η τελευταία Μοίρα της Aeronavale 
που αξιοποιούσε τα Super Etendard Mod-
ernise, γίνεται πλέον μονάδα Rafale με νέο 
διοικητή (πιλότο στον νέο τύπο), καθώς ο 
προηγούμενος επικεφαλής Capitaine de 
fregate Christophe αποχαιρέτησε τα πο-
λυαγαπημένα του Edendard και αποχώ-
ρησε μαζί τους για νέα καθήκοντα. Η 17F 
αναμένεται να καταστεί επιχειρησιακή στο 
τέλος του 2018 και θα βασίζεται τόσο σε 
παλαιούς χειριστές που θα χρειαστούν με-
τάπτωση λίγων μηνών, όσο όμως κυρίως 
σε νέους πιλότους που θα απαιτήσουν του-
λάχιστον έναν χρόνο για να αξιοποιηθούν. 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Dassault SEM: αυλαία τέλους 

Το «ενδιάμεσο» -χρονικά- καμουφλάζ των 
Etendard εξυπηρετούσε τον κύριο ρόλο του 
ως αεροσκάφος ναυτικής κρούσης. 

Η δίχρωμη παραλλαγή στις άνω επιφάνειες επιβλήθηκε τα νεότερα χρόνια της καριέρας 
του τύπου ως περισσότερο αποτελεσματική στον διευρυμένο ρόλο που υπηρετούσε. 

Η 17F διατηρούσε μέχρι και την ημέρα της 
απόσυρσης πέντε επιχειρησιακά αεροπλάνα.

Στις 12 Ιουλίου -στο πλαίσιο της τελετής απόσυρσης- πραγματοποιήθηκαν και οι τρεις τελευταίες επίσημες 
πτήσεις Etendard με αντίστοιχα αεροπλάνα: ενός με την πρόσφατη δίχρωμη γκρι παραλλαγή, ενός με αση-
μένιο φινίρισμα αναπαριστώντας τα πρώιμα χρόνια της υπηρεσίας του τύπου και ενός με το κλασικό καμου-
φλάζ της Aeronavale με μονόχρωμο γκρι-μπλε στις πάνω επιφάνειες και λευκό στις κάτω. Τα αεροπλάνα υλο-

αριθμού ιπτάμενων τάνκερ της Armee de l’Air για την υποστήριξη μιας τέτοιας 
μετακίνησης. 
Ο αποχωρών διοικητής, Capitaine de fregate Christophe, αναφέρθηκε στο 
μέλλον της Μοίρας του: «Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας η 17F θα γίνει 
η τρίτη Μοίρα Rafale της Aeronavale μαζί με τις Flottilles 11F και 12F. Σ’ αυτό 
το πλαίσιο, δύο από τις μονάδες θα είναι πάντα επιχειρησιακά διαθέσιμες με 
δυνατότητα άμεσης ανάπτυξης πάνω στο αεροπλανοφόρο και μία θα βρίσκε-
ται σε εκπαίδευση εναλλάσσοντας το καθεστώς τους σε ετήσιο κύκλο». Με 
αυτόν τον τρόπο, μια Μοίρα καθίσταται μη επιχειρησιακή κάθε τρία χρόνια, 
χρόνος που απαιτείται για πολλά πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν σε 
επιχειρησιακό καθεστώς. Ο κύκλος λέγεται «de deux a bord et une a terre» 
(δύο σε επιβίβαση και ένας στην ξηρά) και είναι κυρίως η περίοδος εκπαίδευ-
σης νέων χειριστών. 
Ο πλοίαρχος Christophe αναφέρθηκε και στην εκπαίδευση: «Οι νέοι πιλότοι 
που έρχονταν για μετάπτωση στα Edendard δεν είχαν ιδιαίτερη εμπειρία και 
ξεκινούσαν από το σχολείο εδάφους. Το αεροπλάνο θεωρούνταν εύκολο 
στην πτήση, αλλά οι επιχειρήσεις από αεροπλανοφόρο κάνουν κάθε μαχη-
τικό να απαιτεί ικανότητες και αφοσίωση από τον πιλότο του. Η έλλειψη δι-
θέσιου επιχειρησιακού εκπαιδευτικού δεν βοηθούσε τα πράγματα, αλλά να 
υπενθυμίσουμε ότι ούτε το F-8 είχε διθέσια έκδοση και η προετοιμασία γινό-
ταν αρχικά σε CM-175 Zephyr, τύπος όμως που δεν υπάρχει πλέον εδώ και 
αρκετό καιρό. Η εκπαίδευση και πιστοποίηση σε αεροπλανοφόρο CQ (Carrier 
Qualification) είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο και γίνεται σε στενή συ-
νεργασία με τους Αξιωματικούς Καταστρώματος Προσνήωσης ή OA (Officiers 
d’Appontage, του αντίστοιχου των LSO-Landing Signal Officer του Αμερικα-
νικού Ναυτικού). Τo Marine Nationale διατηρεί συμφωνία με το Αμερικανικό 
Ναυτικό για την αρχική διαδικασία CQ σε T-45 Goshawk, που ξεκινά με μια 
περίοδο FCLP (Field Carrier Landing Practice) και με τις επαναπιστοποιήσεις 
να πραγματοποιούνται στον BAN Landivisiau. Η διαδικασία που έχει διάρκεια 
ενός περίπου μήνα γίνεται σε εγκατάσταση ξηράς που προσομοιώνει όλες τις 
υποδομές καταστρώματος αεροδρομίου, όπως καταπέλτη και συγκρότημα 
συρματόσχοινων ανάσχεσης. Οι υποψήφιοι για FCLP (και CQ στη συνέχεια) 
πρέπει να έχουν τουλάχιστον 60 ώρες στον τύπο, αλλά συνήθως Γάλλοι 
πιλότοι σ’ αυτήν τη φάση έχουν πολύ περισσότερες, μέχρι και διπλάσιες. Η 
εκπαίδευση FCLP αφορά “συνόδους” διάρκειας 45-60 λεπτών, χρόνος στον 
οποίο ο χειριστής εκτελεί 8 έως 12 touch-and-go. Η διαδικασία αποτελεί τη 
ρεαλιστικότερη δυνατή εκπαίδευση σε έναν διάδρομο 10.000x200 ποδών, 
στον οποίο υπάρχει το περίγραμμα του καταστρώματος 700x100 ποδών. 
Όλα τα touch-and-go εκτελούνται όπως και στο πλοίο υπό την επιτήρηση 
του ΟΑ/LSO. Αντίθετα όμως με το αεροπλανοφόρο, όπου κάθε προσνήωση 
βαθμολογείται και οι επιδόσεις ακολουθούν τον χειριστή στην καριέρα του, 
στις FCLP ο εκπαιδευτής ΟΑ/LSO καθοδηγεί τον εκπαιδευόμενο. Και στις δυο 
περιπτώσεις κάθε προσγείωση/προσνήωση αναλύεται στην παραμικρότερη 

Σημαντικό εμπόδιο θα αποτελέσει η απαιτούμενη γενική επισκευή του 
Charles de Gaulle, που είναι προγραμματισμένη για κάθε δέκα χρόνια και 
έχει διάρκεια 18 μήνες. Η σχετική πρόβλεψη ήθελε τις εργασίες να ξεκι-
νούν τον Αύγουστο του 2016, καθώς η διαδικασία ήταν ήδη καθυστερημέ-
νη λόγω των τριών επάλληλων αναπτύξεων στο πλαίσιο της «Επιχείρησης 
Chammal» που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2014. Στην πιο πρόσφατη μά-
λιστα από αυτές, τον Δεκέμβριο του 2015, το αεροπλανοφόρο έγινε ναυαρ-
χίδα της Task Force 50, και ήταν η πρώτη φορά που μη αμερικανικό πλοίο 
ανέλαβε τέτοια καθήκοντα. Την ημέρα όμως της γαλλικής εθνικής εορτής, 
στις 14 Ιουλίου 2016, ο Γάλλος πρόεδρος Ολάντ ανακοίνωσε ότι το πλοίο 
«θα μετάσχει σύντομα σε νέες επιχειρήσεις κατά του ISIS», κάτι που ίσως 
ανατρέπει αυτόν τον προγραμματισμό. 
Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία μετάπτωσης της 17F σε Rafale θα αντιμετω-
πίσει δυσκολίες, είτε το αεροπλανοφόρο φύγει για νέα αποστολή είτε μπει για 
επισκευές. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει πάγια γαλλική συνεργασία με 
αμερικανικά αεροπλανοφόρα για πιστοποίηση προσαπονηώσεων όταν αυτά 
βρίσκονται στη Μεσόγειο, αλλά η προοπτική 18μηνης απουσίας του Charles 
de Gaulle και οι υποχρεώσεις τού Αμερικανικού Ναυτικού ίσως απαιτήσουν 
τελικά τη μεταστάθμευση Rafale στις ΗΠΑ για τον σκοπό αυτό. Κάτι τέτοιο 
όμως θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, όπως τη διαθεσιμότητα ικανού 

Ένα από τα λιγότερο γνωστά χαρακτηριστικά του Etendard ήταν η 
«κασέτα» των πυροβόλων με την αποθήκη πυρομαχικών. Έπρεπε να 
αφαιρεθεί όταν το αεροσκάφος μετέφερε Exocet, ώστε να δημιουργηθεί 
χώρος για τα ηλεκτρονικά των πυραύλων. 

Το παρελθόν και το μέλλον της Aeronavale. 
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Στους ουρανούς της Αργεντινής 
Αναφερόμαστε στο τέλος των Super Etendard στην 
Ευρώπη, αλλά δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι ο 
έτερος χρήστης του Super Etendard, η Αργεντινή, 
διατηρεί -θεωρητικά τουλάχιστον- 10 αεροπλάνα σε 
επιχειρησιακή κατάσταση. Να υπενθυμίσουμε ότι η 
Αεροπορία του Ναυτικού της Αργεντινής έγινε ο δεύ-
τερος και μοναδικός εξαγωγικός πελάτης του τύπου 
όταν παρήγγειλε 14 αεροσκάφη το 1997 (εξαιρείται ο 
δανεισμός πέντε Super Etendard στην Ιρακινή Αερο-
πορία την περίοδο 1983-1985, καθώς με μία τουλά-
χιστον απώλεια από ιρανικά Phantom τα αεροσκάφη 
επέστρεψαν τελικά στη Γαλλία, όταν η Βαγδάτη άρχισε 
να παραλαμβάνει F.1EQ-5/-6). Τα αεροπλάνα προορί-
ζονταν να εξοπλίσουν το αεροπλανοφόρο Veinticinco 

de Mayo (V-2) βρετανικής κλάσης Colossus, αφού το 
αμερικανικό κογκρέσο είχε επιβάλει τότε εμπάργκο 
πώλησης στρατιωτικού υλικού, συμπεριλαμβανο-
μένων και ανταλλακτικών για τα A-4Q Skyhawk της 
Aviacion Naval. Όπως είναι γνωστό, από την παραγγε-
λία εκείνη είχαν παραδοθεί μόλις πέντε αεροσκάφη 
(και πέντε Exocet) την περίοδο Αυγούστου-Νοεμβρίου 
1981 και ήταν αυτά (τέσσερα από τα πέντε σύμφωνα 
με αρκετές πηγές) που συμμετείχαν στον Πόλεμο των 
Φόκλαντ λίγους μήνες αργότερα. Οι παραδόσεις των 
Super Etendard ολοκληρώθηκαν αργότερα μέσα στη 
δεκαετία του 80, ενώ το 1983 το Veinticinco de Mayo 
τροποποιήθηκε για να αποκτήσει συμβατότητα με τα 
αεροπλάνα. Η κακή όμως κατάσταση του πλοίου και η 
έλλειψη ανταλλακτικών ανέκοψε την καριέρα του και 
το αεροπλανοφόρο δεν απέκτησε ποτέ πλήρες επι-
χειρησιακό καθεστώς, κατάσταση που επιδεινώθηκε 
με την αδυναμία να εξασφαλιστούν κονδύλια για γε-
νική επισκευή και εκσυγχρονισμό που προέβλεπε και 
την αλλαγή κινητήρων. Έτσι, πρακτικά άχρηστο ήδη 
από το 1990, η τύχη του σφραγίστηκε όταν το πλοίο 
άρχισε να αποψιλώνεται από μεγάλα συγκροτήματα 
και άλλα απάρτια που παραχωρούνταν στη Βραζιλία 
προκειμένου να υποστηριχθεί το δικό της αεροπλανο-
φόρο Minas Gerais (επίσης της κλάσης «Colossus»). 
Τελικά το «V-2» παροπλίστηκε και τυπικά το 1997 
οπότε και πουλήθηκε σε ινδική εταιρεία για διάλυση 
το 2000. Έτσι τα Etendard σε όλη την καριέρα τους 
επιχειρούσαν από βάσεις ξηράς, ενώ η Aviacion 
Naval προσπαθούσε κατά περιόδους να διατηρήσει τη 
διαθεσιμότητα των πιλότων της σε επιχειρήσεις από 
καταστρώματα μέσω συνεργασιών με το Βραζιλιάνικο 
Ναυτικό (στο αεροπλανοφόρο Sao Paulo) ή ακόμη 
και το Αμερικανικό (με touch-and-go σε αμερικανικά 
αεροπλανοφόρα) στη διάρκεια των τακτικών διμερών 
ναυτικών γυμνασίων. Η ακριβής επιχειρησιακή κα-
τάσταση των 10 Super Edendard, που πιστεύεται ότι 
είναι ακόμη διαθέσιμα, είναι άγνωστη από τα τέλη της 

προηγούμενης δεκαετίας, αν και τα αργεντίνικα Super 
Etendard εμφανίζονται σε εκδηλώσεις και ασκήσεις, 
παραμένοντας τυπικά ενταγμένα στην EA3-2 (Escua-
drilla Aeronaval de Caza y Ataque) στη βάση BACE 
(Base Aeronaval Comandante Espora) Bahia Blanca. 
H Αργεντινή, παρά τις σοβαρές οικονομικές δυσκολί-
ες που αντιμετωπίζει σχεδόν διαχρονικά, φαίνεται ότι 
έχει την πρόθεση να διατηρήσει επιχειρησιακά διαθέ-
σιμα τα Etendard λόγω και της γενικότερης έλλειψης 
μαχητικών στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεών της. Αν 
και τα αεροπλάνα έχουν χρησιμοποιηθεί πολύ λιγότε-
ρο από τα αντίστοιχα γαλλικά και έχουν υποστεί ασύ-
γκριτα λιγότερες καταπονήσεις από τις προσνηώσεις 
σε αεροπλανοφόρα, η πρόθεση αυτή δεν είναι ιδιαίτε-
ρα εύκολη. Ένας από τους λόγους είναι ότι τα αργεντί-
νικα Super Etendard αποτελούν μοντέλα του αρχικού 
προτύπου παραγωγής του 80, έναντι των γαλλικών 
που έχουν υποστεί έκτοτε τέσσερις επιπλέον αναβαθ-
μίσεις. Έτσι τα μαχητικά των δύο αεροποριών έχουν 
«χάσμα» απαρτίων και σε πολλούς τομείς δεν είναι 
δυνατή η μεταμόσχευση ανταλλακτικών από τα πα-
ροπλισμένα SEM της Aeronavale. Υπό αυτό το πρίσμα, 
η Αργεντινή βρίσκεται σε ένα πλέγμα διλημμάτων 
με πολλά αδιέξοδα, τυπική κατάσταση που αποτελεί 
πονοκέφαλο για όλες τις περιπτώσεις διατήρησης σε 
χρήση παλαιών αεροσκαφών. Για να κρατήσει τα αε-
ροπλάνα της σε υπηρεσία μέσω ανταλλακτικών από 
γαλλικό προσπορισμό, θα πρέπει να τα… εκσυγχρο-
νίσει, κάτι για το οποίο δεν διαθέτει κονδύλια. Πέραν 
αυτού τίθεται το ερώτημα εάν ο «εκσυγχρονισμός» 
είναι πλέον εφικτός (καθώς θα πρέπει να γίνει απο-
κλειστικά με απάρτια από τα αποσυρμένα SEM) ή το 
γεγονός ότι η δαπάνη ίσως είναι αντιοικονομική για 
την προοπτική της όποιας περαιτέρω καριέρας των 
Etendard (έναντι άλλων δυνητικών λύσεων καινούρ-
γιων ή μεταχειρισμένων αεροσκαφών). Εναλλακτικά 
η Αργεντινή θα μπορούσε να επιδιώξει την απόκτηση 
των SEM, τουλάχιστον 16 από τα οποία είναι γνωστό 
ότι βρίσκονται σε διαθεσιμότητα, ώστε να εκμεταλ-
λευτεί την εμπειρία, τις υποδομές και το προσωπικό 
που ίσως διατηρεί επιχειρησιακό. Τα γαλλικά μαχητι-
κά είναι προφανώς ικανότερα των Super Etendard της 
Aviacion Naval, αλλά όλες οι πληροφορίες συγκλί-
νουν προς το γεγονός ότι στο τέλος της καριέρας τους 
η Aeronavale είχε ακολουθήσει τη συνηθισμένη πρα-
κτική της εξάντλησης της «δομικής ζωής» τους, κάτι 
που απαιτεί ένα πολύ δαπανηρό πρόγραμμα γενικής 
επισκευής (που θα πρέπει να σχεδιαστεί ειδικά για την 
περίπτωση). Παρ’ όλα αυτά, οι Αργεντίνοι φαίνεται ότι 
έχουν ήδη εξερευνήσει τις δυνατότητες με επισκέψεις 
τους στον αεροναύσταθμο του Landivisiau αλλά και 
την Dassault από τα τέλη του 2015. 

καθώς είναι οι δεύτερες που αξιολογούνται και 
ο υποψήφιος για CQ μπορεί να χρειαστεί να εκτε-
λέσει αρκετές, πριν συμπληρώσει τις ελάχιστες 
απαιτούμενες. Συνήθως όμως η διαδικασία 
ολοκληρώνεται μέσα σε 3 έως 4 ημέρες, με 
το αεροπλανοφόρο να παραμένει πάντα εντός 
εμβέλειας των αεροσκαφών για βάση ξηράς, 
στην περίπτωση που χρειαστεί να οδηγηθεί εκεί 
κάποιος πιλότος για προσγείωση. Στο τέλος αυ-
τής της φάσης ο πιλότος αποκτά το πολυπόθητο 
καθεστώς “Confirme”! Η βασική αυτή διαθεσι-
μότητα βάζει τους χειριστές στον κατάλογο των 
διαθέσιμων πιλότων για τους οποίους ο διοικη-
τής της Πτέρυγας COMGAE (Commandant du 
Groupe Aerien Embarque ή ο CAG-Commander 
Air Group στο Αμερικανικό Ναυτικό) τους εμπι-
στεύεται ότι μπορούν να επιχειρούν σε ανοικτή 
θάλασσα μακριά από εναλλακτικές βάσεις 
ξηράς (ή χωρίς υποστήριξη εναέριου ανεφοδι-
ασμού) και να προσνηωθούν στο αεροπλανο-
φόρο. Επόμενο και δυσκολότερο στάδιο είναι 
η πιστοποίηση προσνηώσεων τη νύχτα, που 
έρχεται όμως με το χτίσιμο εμπειρίας, και η επί-
τευξη αυτού το στόχου δίνει πλέον στον χειριστή 
απεριόριστη διαθεσιμότητα στη Μοίρα του. Σε 
αντίθεση όμως με το Αμερικανικό Ναυτικό που 
πραγματοποιεί τη νυχτερινή πιστοποίηση “μα-
ζικά” στη μετάπτωση των χειριστών στον τύπο, 
για την Aeronavale η διαδικασία είναι πολύ πιο 
“προσωπική” και η απόφαση για κάθε χειριστή 
λαμβάνεται όταν κριθεί από την ιεραρχία ότι 
έχει έρθει η ώρα». Κάθε φορά που οι χειριστές 
της Μοίρας επιστρέφουν σε επιχειρησιακή ετοι-
μότητα έπειτα από μια μακρά περίοδο εκτός 
υπηρεσίας ή όταν η Μοίρα επιστρέφει συνο-
λικά σε καθεστώς διαθεσιμότητας, απαιτείται 
επαναπιστοποίηση CQ, κάτι που σημαίνει ότι θα 
πρέπει να περάσουν προηγουμένως και FCLP. 
Έτσι ένας χειριστής με καριέρα 10-12 ετών σε 
αεροπλανοφόρο συγκεντρώνει 1.500-2.000 
“συνόδους ” στις εγκαταστάσεις ξηράς». 
Τα παραπάνω δεν θα αλλάξουν σημαντικά με 
την απόσυρση των Etendard, καθώς ισχύουν 
ήδη για τα Rafale. Αυτό που είναι διαφορετικό 
στα τελευταία είναι το γεγονός ότι η εκπαίδευση 
στο μαχητικό τέταρτης γενιάς γίνεται από κοινού 
με την Armee de l’Air και η Aeronavale συμβάλ-
λει με τρία Rafale M στην BA St.Dizier. Ένα ναυτι-
κό Rafale βρίσκεται επίσης στην BA Istres όπου 
διεξάγονται συνεχώς δοκιμές στο CEPA (Centre 
Experimentation Pratique de l’Aeronavale) 
μαζί με το αντίστοιχο κέντρο της Γαλλικής Αερο-
πορίας.  π&δ
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λεπτομέρεια, ώστε η ασφάλεια να διατηρείται 
στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Οι “σύνοδοι” 
που απαιτούνται πριν δοθεί το πράσινο φως για 
τη φάση CQ ποικίλουν από 12-18, αν και οι πε-
ρισσότεροι πιλότοι είναι έτοιμοι στον μέσο όρο 
των 16. Με τη θετική απόφαση του εκπαιδευτή 
τους, οι νέοι πιλότοι αποκτούν το καθεστώς 
“Qualifie sur Piste” και οδεύουν για το αερο-
πλανοφόρο. Σε κανονικές συνθήκες, οι CQ για 
τους (μέχρι πρόσφατα) τρεις τύπους αεροσκα-
φών που επιχειρούσαν από το CDG γίνονταν 
ταυτόχρονα για να εξοικονομείται χρόνος εν 
πλω. Η περικοπή του Etendard θα διευκολύ-
νει τα πράγματα, αν και όλοι στο Landivisiau 
στεναχωριούνται που βλέπουν τα Etendard να 
αποσύρονται. Στη διαδικασία CQ οι πιλότοι που 
προορίζονται να πιστοποιηθούν αναχωρούν με 
το αεροπλανοφόρο και περιμένουν την άφιξη 
των αεροσκαφών, ενώ συνεχίζουν την προετοι-
μασία τους με τους OA/LSO. Για να πιστοποιηθεί 
ένας χειριστής, θα πρέπει να ολοκληρώσει έξι 
απονηώσεις και έξι προσνηώσεις στο επίπεδο 
που κρίνει ικανοποιητικό ο εκπαιδευτής του. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχει 
αντιστοιχία απονηώσεων και προσνηώσεων, 

Άλλο ένα γνώριμο σχήμα χάνεται από 
τους ευρωπαϊκούς ουρανούς.

Αυλαία σε μια καριέρα που εκτείνεται 
σε πέντε δεκαετίες. 
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