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Σε συνέχεια της πρόσφατης αναφοράς μας στο πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο του Γαλλικού 
Ναυτικού στη διάρκεια των γενικών δοκιμών πριν από την πρώτη του επιχειρησιακή 
ανάπτυξη (Π&Δ 394, «Αεροπλανοφόρο CdG, Επιστροφή σε επιχειρήσεις»), ύστερα από 
τις 18μηνες επισκευές και τους εκσυγχρονισμούς, βρεθήκαμε ξανά στο κατάστρωμά του 
στα νερά της Κύπρου, στην απαρχή τής Επιχείρησης Clemenceau, που το φέρνει μέχρι 

τον Ινδικό Ωκεανό. 

Με τη συνεργασία των Joris van Boven και Alex van Noye

Marine Nationale-Charles de Gaulle 
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Το Charles de Gaulle (CdG) συγκροτεί Ομάδα Κρού-
σης Αεροπλανοφόρου-CSG (Carrier Strike Group), 
η οποία, καθώς θα διαβάζετε αυτές τις γραμμές, θα 
έχει ολοκληρώσει τα δυο πρώτα στάδια της τρέχου-
σας αποστολής της. Είχε αναχωρήσει από τη ναυτι-
κή βάση της Τουλόν στις αρχές Μαρτίου 2019 και 
την περίοδο έως και το τέλος Απριλίου κινήθηκε 
στη Μεσόγειο συμμετέχοντας σε ασκήσεις και σε 
συνεκπαιδεύσεις με δυνάμεις του ΝΑΤΟ και χώρες 
της περιοχής. Η ομάδα της Π&Δ ήταν πάνω στο CdG, 
όταν η γαλλική αρμάδα βρισκόταν στα νερά της Κύ-
πρου στις αρχές Απριλίου (βλέπε σχετικό πλαίσιο). 
Στα μέσα του ίδιου μήνα η CSG διήλθε από τη διώρυ-
γα του Σουέζ και βρέθηκε στην Αραβική Θάλασσα, 
πριν προχωρήσει στον Ινδικό ωκεανό όπου και ανα-
μενόταν να παραμείνει μέχρι και τα μέσα Ιουνίου. 
Την περίοδο 1-10 Μαΐου υλοποίησε τη 17η ετήσια 
διμερή αεροναυτική άσκηση Varuna με το Ινδικό 
Ναυτικό έξω από τις ακτές της Goa, το οποίο συμμε-
τείχε με το αεροπλανοφόρο INS Vikramaditya, την 
πτέρυγα MiG-29K που επιχειρεί από αυτό και συνο-
δά πλοία, περιλαμβανομένου του αντιτορπιλικού 
INS Chennai και της στελθ φρεγάτας INS Tarkash. 
Η συμμετοχή τού ινδικού αεροπλανοφόρου είναι 
αξιοσημείωτη, δεδομένου ότι στις 27 Απριλίου είχε 
ξεσπάσει πάνω του φωτιά που σκότωσε έναν αξιω-
ματικό, τραυμάτισε δεκάδες άλλα μέλη του πληρώ-
ματός του και προξένησε ζημιές σε διαμερίσματα 
του πλοίου. 

Η επιστροφή του CdG θα ξεκινήσει στα μέσα Ιουνίου και στη διάρκειά 
της προβλέπεται η διεξαγωγή τής άσκησης Ramses με την Αίγυπτο, 
πριν καταλήξει στη βάση του τον Ιούλιο. 
Ο επικεφαλής αξιωματικός δημοσίων σχέσεων και ενημέρωσης του 
CdG, Michael (τα πραγματικά ονόματα του προσωπικού των γαλλικών 
ενόπλων δυνάμεων, ειδικά όσων λαμβάνουν μέρος σε επιχειρήσεις, 
δεν ανακοινώνονται), μας εξήγησε τον τρόπο συγκρότησης της Task 
Force 473 (TF473) και της CSG με «πυρήνα» το αεροπλανοφόρο. Ο 
Γάλλος αξιωματικός σημείωσε ότι ο κύριος ρόλος των πλοίων συνο-
δείας δεν έχει αλλάξει διαχρονικά και είναι η παροχή προστασίας στο 
CdG, επιτρέποντάς του να διεξάγει επιχειρήσεις. Όπως χαρακτηριστι-
κά ανέφερε, το αεροπλανοφόρο πρέπει να έχει χώρο να αποπροσνη-
ώνει τα αεροπλάνα του, μια διαδικασία που ενέχει συγκεκριμένους 
ελιγμούς. Στη διάρκειά τους ένας σφαιρικός χώρος στον αέρα, στην 
επιφάνεια της θάλασσας και κάτω από αυτή πρέπει να βρίσκεται στον 
απόλυτο έλεγχο της CSG. Αυτό είναι αποστολή των συνοδών πλοίων 
της TF473, τα οποία παράλληλα μπορούν να επιχειρούν αυτόνομα 
προβάλλοντας την ισχύ που ενσωματώνουν. 
Μέρος της CSG είναι ένα από τα πέντε πλοία γενικής υποστήριξης 
κλάσης Durance. Οι 17.000 τόνων (πλήρες φορτίου) μεγάλες ναυτι-
κές μονάδες χαρακτηρίζονται ως BCR (Batiment de Commandement 
et Ravitailleur, Πλοία Διοίκησης και Ανεφοδιασμού) και μεταφέρουν 
οτιδήποτε χρειαστεί η Ομάδα Κρούσης στη διάρκεια του πλου της: από 
καύσιμα και ανταλλακτικά μέχρι νερό, εφόδια και τρόφιμα. Η μεταφο-
ρά τους γίνεται είτε με «καλωδιακή γέφυρα», καθώς τα πλοία κινού-
νται σε εγγύς παράλληλες πορείες (horizontal replenishment), είτε 
(για τα βαρύτερα από αυτά) με ελικόπτερα (vertical replenishment). 
Την κύρια προστασία της CSG προσφέρει το αντιτορπιλικό Forbin 
(D620), της ομώνυμης κλάσης, που όχι μόνο έχει τη δυνατότητα απο-

κάλυψης και αντιμετώπισης 
όλων των αεροπορικών απει-
λών σε μεγάλες αποστάσεις, 
τόσο από αεροσκάφη όσο και 
πυραύλους, αλλά ενεργεί και 
σε ρόλο συντονιστή των επάλ-
ληλων ζωνών αεράμυνας της 
Ομάδας Κρούσης στην οποία 
συνεισφέρουν και όλες οι άλ-
λες ναυτικές μονάδες όπως 
και τα μαχητικά του CdG. 
Τον ίδιο ρόλο αποκάλυψης-
αντιμετώπισης απειλών αλ- 
λά στο υποθαλάσσιο περι-
βάλλον έχει μια φρεγάτα 
ανθυποβρυχιακού πολέμου. 
Στην πρώτη φάση τής απο-
στολής και όσο η CSG βρισκόταν στη Μεσόγειο τα 
καθήκοντα αυτά εκτελούσε η FREMM Langued-
oc (D653) κλάσης Aquitaine με ένα ελικόπτερο 
NH90 Caiman, ένας συνδυασμός που αποδει-
κνύεται όλο και πιο αποτελεσματικός, καθώς 
περνά σε περίοδο ωριμότητας. Μετά τη διέλευση 
από το Σουέζ για τη δεύτερη φάση της αποστο-
λής, τη θέση της FREMM πήρε ένα από τα αντι-
τορπιλικά ASW κλάσης Georges Leygues, το La-
touche-Treville (D646). Αθέατο αλλά παρόν στη 
CSG είναι ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο κρούσης 
κλάσης Rubis που κινείται ανεξάρτητα από τον 

υπόλοιπο σχηματισμό, του οποίου συνήθως προηγείται και έχει κυρίως καθήκοντα 
συλλογής πληροφοριών. 
Εκτός των πλοίων του Marine Nationale η αποστολή του CdG συνοδεύτηκε κατά περιό-
δους και από ναυτικές μονάδες άλλων χωρών-μελών του ΝΑΤΟ. Στην πρώτη φάση του 
πλου στη Μεσόγειο το Αμερικανικό Ναυτικό συνέβαλε με το USS Ross (DDG-71), ένα 
αντιτορπιλικό κλάσης Arleigh Burke, με οργανικό ελικόπτερο Seahawk, το Βασιλικό 
Ναυτικό συμμετείχε με το HMS Duncan (R37) κλάσης Daring, ανάλογο σε δυνατότη-
τες με το Forbin, με οργανικό Wildcat, και το Βασιλικό Ναυτικό της Δανίας είχε διαθέσει 
τη φρεγάτα HDMS Niels Juel (F363) κλάσης Iver Huitfeldt με ένα EH101. Στη δεύτερη 
φάση της Επιχείρησης Clemenceau στον Ινδικό Ωκεανό στην TF473 αναμενόταν να εντα-
χθούν πλοία από τη ζώνη ευθύνης του πέμπτου αμερικανικού στόλου, όπως επίσης και 
μια αυστραλιανή φρεγάτα που επιχειρεί στην περιοχή. 

To Charles 
de Gaulle 

στον πρώτο 
επιχειρησιακό 
πλου του μετά 

τον 18μηνο 
εκσυγχρονισμό 

του. (Joris van 
Boven)

Η φρεγάτα HDMS Niels Juel (F363) του Βασιλικού Ναυτικού της Δανίας στο μεσογειακό ηλιοβασίλεμα. 
(Joris van Boven)
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Hawkeye, τέσσερα πληρώματα Dauphin και ένα 
πλήρωμα Caiman. Κάποιοι από αυτούς θα αντι-
κατασταθούν στη διάρκεια του ταξιδιού, ώστε να 
έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την εμπειρία 
πάνω στο πλοίο και σε πραγματικές επιχειρήσεις. 
Η διαδικασία στοχεύει στην ανάκτηση ικανότητας 
για έμπειρους χειριστές και -κυρίως- στην εκπαί-
δευση των νεότερων που είχε μείνει πίσω, όσο 
το CdG παρέμενε στο ναυπηγείο για επισκευές 
και εκσυγχρονισμό. Ο Αντιπλοίαρχος Charpentier 
δεν παραλείπει να αναφερθεί και σε μια άλλη δι-
άσταση της Επιχείρησης Clemenceau, τη σύσφιξη 
των σχέσεων με διάφορες χώρες κατά μήκος της 
διαδρομής στη Μεσόγειο, την Ερυθρά Θάλασσα, 
την Αραβική Θάλασσα, τον Ινδικό Ωκεανό και τη 
νοτιοανατολική Ασία, τονίζοντας: «Ένα εξαιρετικό 
χαρακτηριστικό τής τρέχουσας Επιχείρησης είναι 
η ποικιλία που ενσωματώνει· από την αφετηρία 
της με τη συμμετοχή στην Inherent Resolve και 
όλες τις δυνατότητες συνεκπαίδευσης που θα μας 
προσφέρει η διαδρομή έως και τη Σιγκαπούρη και 
κατά την επιστροφή μας. Είναι μια πραγματική πε-
ριπέτεια για έναν ναυτικό αεροπόρο. Κάθε μέρα 
υπάρχει ένα νέο περιβάλλον και νέες προκλήσεις. 
θα πρέπει να σας ομολογήσω ότι αυτός ήταν και ο 
λόγος που αποφάσισα να ακολουθήσω καριέρα 
στο γαλλικό πολεμικό ναυτικό πριν από 23 χρόνια 
και δεν το μετάνιωσα ποτέ». 
Οι αποστολές των Rafale στο πλαίσιο της Επιχεί-
ρησης Chammal αφορούσαν κυρίως προσβολή 
επίγειων στόχων του ISIS στη Συρία, όπως επίσης 
και αποστολές CAS (Close Air Support), DCA (De-
fense Counter Air) και τακτικής αναγνώρισης με 
τη συνεργασία Hawkeye, ενώ τα μαχητικά έφεραν 
ατρακτίδια στόχευσης Damocles και AREOS (Air-
borne Recce Observation System).
Σύμφωνα με τον Γάλλο Αντιπλοίαρχο η προετοιμα-
σία για κάθε αποστολή ξεκινά μια μέρα νωρίτερα 
από ομάδα δύο πιλότων που την σχεδιάζουν με τη 

Το Charles de Gaulle στα νερά της Κύπρου 
Η CSG που συγκροτούσε το CdG είχε έντονη παρουσία στην περιοχή της Κύπρου, η 
οποία δεν ήταν φυσικά άσχετη με τις πρόσφατες εξελίξεις στις σχέσεις τής Κυπριακής 
Δημοκρατίας με τη Γαλλία. Στο πλαίσιο αυτό το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο και 
τα δύο συνοδά πλοία FS Forbin (D620) και HMS Duncan του Βασιλικού Ναυτικού 
πραγματοποίησαν επίσκεψη τους Λιμένες Λεμεσού και Λάρνακας από το Σάββατο 30 
Μαρτίου μέχρι την Παρασκευή 05 Απριλίου 2019. Παράλληλα η Διοίκηση Ναυτικού 
(ΔΝ) της Εθνικής Φρουράς σχεδίασε και πραγματοποίησε εκπαιδευτικές ασκήσεις με 
αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος σε συνεργασία με την TF473.
Πιο συγκεκριμένα, στις 30 Μαρτίου 2019 διατέθηκε το ΠΑΘ (Περιπολικό Ανοικτής 
Θαλάσσης) ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ μαζί με τα ΠΠ (Περιπολικά Πλοία) ΤΣΟΜΑΚΗΣ και ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
με σκοπό τη συνένωση και συνοδεία της TF473 από την είσοδό της στα χωρικά ύδατα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας μέχρι τον κατάπλου στη Λεμεσό.
Μεταξύ 30 Μαρτίου και 5 Απριλίου το CdG ελλιμενίστηκε στο λιμάνι Λεμεσού για ανε-
φοδιασμό και ξεκούραση του προσωπικού. Στη διάρκεια του Port Visit έλαβε χώρα 
επίσημη δεξίωση πάνω στο αεροπλανοφόρο προς τιμήν της ιεραρχίας της ΕΦ και άλ-
λων αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επιπλέον, προσωπικό από Διοικήσεις και 
Διευθύνεις της ΕΦ είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το πλοίο.
Παράλληλα τέθηκε σε εφαρμογή το Μνημόνιο διμερούς «Συμφωνίας για Συνεργα-
σία σε Θέματα Άμυνας» μεταξύ των Υπουργείων Άμυνας της ΚΔ και της Γαλλίας με 
εκτέλεση:
* Στις 04 Απριλίου 2019 συνεκπαίδευσης καταδύσεων μεταξύ ομάδων δυτών της ΔΝ 
και της γαλλικής ναυτικής Μοίρας.
* Στις 5 Απριλίου της 3ης άσκησης PASSEX (Passing Exercise) για το 2019 με γαλλικά 
πλοία και τη συμμετοχή των ΠΑΘ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ και ΠΓΥ ΑΛΑΣΙΑ, ενώ από τη γαλλική 
πλευρά διατέθηκε η φρεγάτα FREMM Provence (D652). H άσκηση είχε την κω-
δική ονομασία «CYP/FRA-03/2019» και εξελίχθηκε νότια του κόλπου Λάρνακας. 
Συγκεκριμένα διεξήχθη συναινετική άσκηση Νηοψίας (Compliant Cross-Boarding 
Exercise) στη FREMM από ομάδα νηοψίας του ΠΑΘ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ και αντίστοιχη δρα-
στηριότητα στο ΠΓΥ ΑΛΑΣΙΑ από ομάδα νηοψίας του γαλλικού πλοίου. 
Επιπλέον, 5 Απριλίου 2019 τα ΠΠ ΤΣΟΜΑΚΗΣ, ΠΠ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΠΠ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 
συμμετείχαν σε άσκηση Έρευνας-Διάσωσης σε συνεργασία με το αντιτορπιλικό 
Forbin σε θαλάσσια περιοχή νότια του κόλπου Λεμεσού. Στην άσκηση που πραγματο-
ποιήθηκε με τον συντονισμό και τον επιχειρησιακό έλεγχο του ΚΣΕΔ έλαβαν επίσης 
μέρος το οργανικό ελικόπτερο του γαλλικού πλοίου και ένα ελικόπτερο της Μονάδας 
Αεροπορικών Επιχειρήσεων (Μ.Α.ΕΠ.) της Κυπριακής Αστυνομίας.
Στις 7 Απριλίου ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγος Ηλίας Λεοντάρης συ-
νοδευόμενος από τον Υπαρχηγό ΓΕΕΦ Αντιστράτηγο Κώστα Χρυσηλίου και τον Διοικη-
τή του Πολεμικού Ναυτικού Πλοίαρχο Χαράλαμπο Χαραλάμπους, πραγματοποίησε 
εθιμοτυπική επίσκεψη στο γαλλικό αεροπλανοφόρο, το οποίο έπλεε Νότια της Κύ-
πρου. Στη διάρκειά της ο Αρχηγός τής ΕΦ ξεναγήθηκε στο πλοίο, ενημερώθηκε για 
τις δυνατότητες και τις αποστολές του και παρακολούθησε την εκτέλεση εργασιών 
προετοιμασίας μαχητικών αεροσκαφών για απογείωση, συντήρηση και επιθεώρηση 
των πτητικών μέσων και των καθημερινών εργασιών ρουτίνας του προσωπικού.
Στις 15 Μαΐου στην επίσημη επίσκεψη του υπουργού Άμυνας της Κυπριακής δημο-
κρατίας Σάββα Αγγελίδη και σε συνάντησή του με τη Γαλλίδα ομόλογό του Florence 
Parly υπογράφηκε συμφωνία «για συνεργασία με σκοπό την ενίσχυση των στρατιω-
τικών ναυτικών δυνατοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας και για ευρεία στρατηγική 
συνεργασία προς όφελος των ναυτικών δυνάμεων των δυο χωρών». Πιστεύεται ότι 
στο πλαίσιό της προωθείται η παροχή λιμενικών διευκολύνσεων στη Ναυτική Βάση 
«Αντγος Ευάγγελος Φλωράκης» για την υποστήριξη των γαλλικών ναυτικών δρα-
στηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου. Στα ανταλλάγματα 
της συνεργασίας περιλαμβάνεται κατά πληροφορίες και η ανάληψη πρωτοβουλίας 
εκ μέρους της Γαλλίας για την αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό και συμπλήρωση των 
εγκαταστάσεων της Βάσης. 

Συμμετοχή στην Αποστολή Chammal 
To CdG αναχώρησε από τον Ναύσταθμο της Τουλόν 
τον Μάρτιο με πρώτη αποστολή τη συμμετοχή στη 
συνεχιζόμενη Επιχείρηση Chammal κατά των τζιχα-
ντιστών του ISIS. 
Διοικητής της Πτέρυγας του αεροπλανοφόρου GAE 
(Group Aerienne Embark) είναι ο Αντιπλοίαρχος 
Charpentier με εμπειρία 2.800 ωρών πτήσης σε 41 
διαφορετικούς τύπους και την ποικιλία να προέρ-
χεται από την καριέρα του ως πιλότου-δοκιμαστή, 
ενώ 1000 από αυτές αφορούν το Rafale. Η Πτέρυ-
γα στη συγκεκριμένη αποστολή συγκροτείται από 
δύο Μοίρες Μαχητικών με συνολικά 20 Rafale Μ, 
ένα κλιμάκιο έγκαιρης προειδοποίησης και επιτή-
ρησης με δύο E-2C Hawkeye, ένα κλιμάκιο SAR με 
δύο SA365 Dauphin και ένα κλιμάκιο ανθυποβρυ-
χιακού πολέμου με ένα NH90 NFH Caiman. Ο Αντι-
πλοίαρχος Charpentier έχει έτσι υπό τις διαταγές 
του 500 άτομα -ιπταμένους, μηχανικούς, τεχνικούς 
και διοικητικό προσωπικό. Όπως είχαμε αναφέρει 
και σε προηγούμενο άρθρο μας του τεύχους 393, η 
προετοιμασία της GAE για την ανάκτηση επιχειρησι-
ακής ετοιμότητας υλοποιήθηκε μέσω εκπαίδευσης 
σε φάσεις το φθινόπωρο και τον χειμώνα του 2018, 
ενώ τον Φεβρουάριο του 2019 η Πτέρυγα συμμετεί-
χε στην άσκηση FANAL με το Ισπανικό και το Αμε-
ρικανικό Ναυτικό όπου η Ομάδα Κρούσης του CdG 
συνεργάστηκε με την ισπανική φρεγάτα Cristobal 
Colon και το αμερικανικό αντιτορπιλικό USS Donald 
Cook.
Ο Αντιπλοίαρχος Charpentier μας ανέφερε ότι οι 
προσδοκίες του στη διάρκεια της αποστολής, πέ-
ραν της γενικότερης «επίδειξης σημαίας» και της 
συμβολής σε ένα τελειωτικό χτύπημα στο ISIS, εί-
ναι να επωφεληθεί το προσωπικό όσο το δυνατόν 
περισσότερο από την παρεχόμενη ευκαιρία περαι-
τέρω εκπαίδευσης εν πλω. Οι Ιπτάμενοι που συμ-
μετέχουν στην Επιχείρηση Clemenceau είναι πε-
ρισσότεροι από 30 πιλότοι Rafale, τρία πληρώματα 

Στην πρώτη 
φάση της 

αποστολής 
το CdG 

συμμετείχε στον 
συνεχιζόμενο 

αγώνα κατά των 
τζιχαντιστών του 

ISIS. (Joris van 
Boven)

Η Επιχείρηση 
Clemenceau 

δίνει την 
ευκαιρία 

εκπαίδευσης 
στους χειριστές 

της 12ης και 
17ης Flottille. 

(Alex van Noye)

Οι αποστολές 
από το CdG 

στο πλαίσιο 
της Chammal 
σχεδιάζονταν 

μία μέρα 
νωρίτερα και η 

υλοποίησή τους 
ξεκινούσε τρεις 

ώρες πριν από 
την απονήωση. 

(Alex van Noye)

 Στην Επιχείρηση 
Clemenceau το 
CdG μεταφέρει 

έναν από τους 
μεγαλύτερους 

φόρτους 
μαχητικών που 
έχει υποδεχθεί 

στην καριέρα 
του. (Joris van 

Boven)
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ενώ στις πλέον μακροχρόνιες τα αεροσκάφη παρα-
μένουν διαθέσιμα στην περιοχή ενδιαφέροντος για 
επέμβαση εναντίον στόχων ευκαιρίας ή για παροχή 
CAS. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτούνται αρκετοί 
ενδιάμεσοι ανεφοδιασμοί και τα Rafale επιστρέφουν 
στο CdG με πλήρη οπλισμό, κάτι που απαιτεί ειδικό 
σχεδιασμό ώστε να μην υπερβούν τις παραμέτρους 
ασφαλείας. Ακολουθεί η απενημέρωση που γίνεται 
σε φάσεις, αν και η πρώτη από αυτές πραγματοποι-
είται αμέσως μετά την προσνήωση παρά την όποια 
κούραση των πληρωμάτων, ώστε να αποκομίσουν 
κρίσιμες πληροφορίες που ίσως χρειάζονται για την 
προετοιμασία νέας αποστολής. 

Hawkeye σε επιτήρηση 
Δύο από τα τρία E-2C που διαθέτει η Aeronavale, ενταγ-
μένα στην 4η Flottille με έδρα τον Αεροναύσταθμο 
Lorient/Lann-Bihoue στη Βρετάνη, βρίσκονται πάνω 
στο CdG στη διάρκεια κάθε επιχειρησιακού πλου και 
η Επιχείρηση Clemenceau δεν αποτελεί εξαίρεση. Για 
τα αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου 
ανέλαβε να μας ενημερώσει ο υποπλοίαρχος Fabi-
en, πιλότος με περισσότερες από 3.200 ώρες στο 
ενεργητικό του, 1.200 από τις οποίες στον τύπο, με 
την ιδιαιτερότητα ότι έχει υπηρετήσει στο παρελθόν 
στην Armee de l’Air πριν μεταπηδήσει στο Ναυτικό. 
Μας αναφέρει ότι αρχικά τα γαλλικά Hawkeye είχαν 
αποκλειστικά ρόλο AEW (Airborne Early Warning) 
παντός καιρού πραγματοποιώντας μακρές περιπολί-
ες στα όρια της περιοχής επιχειρήσεων των CSG. Σε 
περίπτωση αποκάλυψης απειλής τα E-2 υλοποιού-
σαν καθήκοντα ελέγχου αεράμυνας για τα μαχητικά 
του CdG καθοδηγώντας τα στις αναχαιτίσεις. Έπειτα 
από πολλαπλές αναβαθμίσεις ειδικά στον τομέα της 
διασύνδεσης και των ραδιοζεύξεων, τα Hawkeye 
προσφέρουν πλέον πολύ περισσότερα σε ρόλο συ-

Παρά τους αυτοματισμούς ο ρόλος των LSO παραμένει 
κρίσιμος. (Joris van Boven και Alex van Noye) 

βοήθεια ενός αξιωματικού πληροφοριών και στελεχών άλλων ειδικοτήτων ανάλογα 
με την περίπτωση. Η διαδικασία υλοποίησης εκκινεί περίπου τρεις ώρες πριν τα Rafale 
αφήσουν τον καταπέλτη και περιλαμβάνει τη γενική ενημέρωση όλων των εμπλεκο-
μένων (όπως της επιφυλακής CSAR) και την ειδική ενημέρωση των συγκεκριμένων 
πληρωμάτων. Όταν οι χειριστές φτάνουν στο κατάστρωμα, τα Rafale έχουν ήδη προε-
τοιμαστεί από τους υπολόγους και απλά διεξάγουν τον τελικό έλεγχο των αεροσκαφών 
και των όπλων. Μετά την απονήωσή τους τον συντονισμό τους έχει για ένα χρονικό δι-
άστημα το CIC της CSG και συνήθως προγραμματίζεται ένας ανεφοδιασμός από κάποιο 
αμερικανικό, βρετανικό ή και γερμανικό τάνκερ που υπάρχει διαθέσιμο στην περιοχή. 
Σπανιότερα χρησιμοποιείται η μέθοδος «buddy-buddy», δηλαδή η λήψη καυσίμου 
από άλλο Rafale σε ρόλο τάνκερ, η οποία όμως είναι πάντα διαθέσιμη σε περίπτωση 
που απαιτηθεί, ειδικά για αεροπλάνα που επιστρέφουν και ανακύπτει κάποιο απρόο-
πτο. Τα γαλλικά μαχητικά όπως και όλα τα άλλα συμμαχικά εναέρια μέσα επιχειρούν 
πάνω από τη Συρία ή το Ιράκ υπό τη διοίκηση του αντίστοιχου TAC C2. Αν και πολλοί 
ίσως νομίζουν ότι ο καιρός δεν αποτελεί κυρίαρχο παράγοντα σε αποστολές στη Μέση 
Ανατολή, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Η κακοκαιρία έχει πολλές μορφές και πολ-
λές από αυτές είναι συνεχώς παρούσες στην περιοχή, ενώ μεγάλη πρόκληση αποτε-
λούν οι αμμοθύελλες και οι πολύ ισχυρές αναταράξεις που συναντούν τα αεροπλάνα 
στη διαδρομή τους. 
Ανάλογα με το είδος της αποστολής αυτές μπορούν να διαρκέσουν μέχρι και έξι ώρες, 

ντονιστή και C&C των ενεργειών της CSG, πλήρως 
ενταγμένα στο σχετικό δικτυοκεντρικό περιβάλλον 
του ναυτικού σχηματισμού. Τα Hawkeye αποδει-
κνύονται ιδιαίτερα ευέλικτα, καθώς έχουν προσαρ-
μοστεί για να καλύψουν πολλές ανάγκες, όπως για 
παράδειγμα τον ρόλο αναμεταδότη επικοινωνιών 
στις πολύ μεγάλες αποστάσεις που επιχειρούν τα 
εναέρια μέσα στη Συρία και το Ιράκ. 
Τα γαλλικά Hawkeye επιχειρούν με το ίδιο ακρι-
βώς πενταμελές πλήρωμα των αμερικανικών 
E-2C, κυβερνήτη-αρχηγό πληρώματος, συγκυ-
βερνήτη και τρεις χειριστές συστημάτων. Οι τρεις 
τελευταίοι διαθέτουν κονσόλες διατεταγμένες σε 
σειρά στην αριστερή πλευρά της καμπίνας, που 
περιλαμβάνουν τον CICO (CIC Officer) και αρχηγό 
αποστολής, τον RO (Radar Operator) και τον ACO 
(Air Control Officer), που είναι επίσης υπεύθυνος 
για τις τηλεπικοινωνίες και τις ραδιοζεύξεις. Λόγω 
των μεγάλης διάρκειας αποστολών η καμπίνα 
του Hawkeye έχει υποδομές εξυπηρέτησης του 
πληρώματος, όπως χώρο φαγητού και τουαλέτα. 
Η προετοιμασία πληρωμάτων και η απόκτηση της 
απαραίτητης επιχειρησιακής διαθεσιμότητας στα 
Hawkeye είναι μακροχρόνια, κάτι που οφείλεται 
και στο γεγονός ότι αφορά μια σειρά διαφορετικών 
σεναρίων όπως AB3C (Airborne Battlefield Com-
mand and Control), ASuW (Anti-Surface Warfare) 
και υποστήριξη CSAR. Χαρακτηριστικό του γεγονό-
τος αυτού είναι ότι την εποχή της επίσκεψής μας 
πάνω στο CdG υπήρχαν «2,5 πληρώματα» για το 
E-2, τα οποία θα συμπληρώνονταν σε τρία κατά 
την πρώτη φάση του επιχειρησιακού πλου με την 
πιστοποίηση διαθεσιμότητας για κάποιους χειρι-
στές συστημάτων σε ορισμένες από τις παραπάνω 
αποστολές. Ένα από τα Hawkeye έφερε στο ρύγ-

Ενθύμιο γαλλοα-
μερικανικής συ-

νεργασίας! (Joris 
van Boven)

 Τα Hawkeye 
προσφέρουν 

πλέον πολύ πε-
ρισσότερα σε 

ρόλο συντονι-
στή και C&C των 

ενεργειών της 
CSG, πλήρως 

ενταγμένα στο 
σχετικό δικτυο-
κεντρικό περι-

βάλλον του ναυ-
τικού σχηματι-

σμού. (Joris van 
Boven)

χος γαλλική και αμερικανική σημαία αναμνηστικό της Επιχείρησης 
Chesapeake, όταν γαλλικά μαχητικά επιχείρησαν για έναν περίπου 
μήνα από το αμερικανικό αεροπλανοφόρο το 2018 (Π&Δ 386, «Aero-
nautique Navale, Rafale πάνω στο USS Bush»). Όπως έχουμε γράψει 
και σε παλαιότερο άρθρο μας, οι σχέσεις του Marine Nationale και της 
Aeronavale με το US Navy παραμένουν ιδιαίτερα στενές, ενώ επεκτεί-
νονται και με ανταλλαγές χειριστών. Την τρέχουσα περίοδο ένας Αμε-
ρικανός αεροπόρος είναι ενταγμένος στη δύναμη της 4ης Flottile και 
μέσα στο 2019 ένας Γάλλος θα ενταχθεί σε Μοίρα της αμερικανικής 
ναυτικής αεροπορίας. Τα τρία υπάρχοντα γαλλικά E-2C αποκτήθηκαν 
σταδιακά το 1998, το 1999 και το 2004 και έχουν περάσει από γενικό 
εκσυγχρονισμό στην τρέχουσα δεκαετία, με μια δεύτερη φάση του να 
προβλέπεται τα πρώτα χρόνια της επόμενης, ώστε τα αεροσκάφη να 
παραμείνουν επιχειρησιακά ικανά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το 
Γαλλικό Ναυτικό σχεδιάζει ήδη τη διάδοχη κατάσταση των Hawkeye 
με την αγορά τριών νέων E-2D, αν και τα διαθέσιμα κονδύλια δεν θα 
επιτρέψουν κάτι τέτοιο πριν από το 2026-2028.
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Επιχειρήσεις Rafale M
Για την Επιχείρηση Clemenceau το CdG μεταφέρει έναν από τους μεγα-
λύτερους φόρτους αεροσκαφών που υποδέχθηκε ποτέ στην πρόσφατη 
καριέρα του, λαμβανομένου υπόψη ότι πρόκειται πλέον αποκλειστικά 
για Rafale (αρκετά μεγαλύτερων των SEM) που προέρχονται από τη 
12η και 17η Flottille, η προετοιμασία των οποίων διήρκεσε πάνω από 
δύο μήνες. Μιλήσαμε με έναν από τους νεότερους πιλότους τους, τον 
ανθυποπλοίαρχο Benoit «Tonic», που υπηρετεί στη 17η Flottille και 
έχει περίπου 500 ώρες πτητικής εμπειρίας, με 150 από αυτές σε Ra-

fale, ενώ είχε πραγματοποιήσει μέχρι την εποχή που τον συναντήσαμε 
20 αποπροσνηώσεις από το CdG. Η Clemenceau είναι η πρώτη επιχει-
ρησιακή αποστολή του, την οποία προορίζεται να παρακολουθήσει σε 
όλη την πεντάμηνη διάρκειά της, δηλαδή δεν πρόκειται να αντικατα-
σταθεί κατά τον πλου του αεροπλανοφόρου, κάτι που αφορά όλους 
τους νεότερους χειριστές Rafale, ώστε να εκμεταλλευτούν πλήρως 
την ευκαιρία εκπαίδευσης που τους παρέχεται. Ο ανθυποπλοίαρχος 
Benoit «Tonic», όπως και ένας αριθμός άλλων χειριστών πάνω στο 
αεροπλανοφόρο, περίπου μοιρασμένοι ανάμεσα στις δυο Μοίρες της 

Πτέρυγας, δεν έχει ακόμη επιχειρησιακή διαθεσι-
μότητα αλλά ελπίζει να την αποκτήσει τους επόμε-
νους μήνες, ώστε στην προσεχή αποστολή του CdG 
να μετέχει πλέον ως combat ready pilot με ρόλο 
παραστάτη (wingman). Στη συνέχεια θα γίνει αρ-
χηγός ζεύγους, τετράδας και τελικά θα μπορεί να 
ηγηθεί αποστολής. Η μετάβαση από το ένα στάδιο 
στο άλλο απαιτεί συγκεκριμένο αριθμό ωρών πτή-
σης, που για την περίπτωση των ναυτικών πιλότων 
πρέπει να υλοποιηθούν και εν πλω, κάτι που κάνει 
την όλη διαδικασία περισσότερο δύσκολη συγκρι-
τικά με τους συναδέλφους τους στην Armee de 
l’Air. Με την προοπτική όμως της διαθεσιμότητας 
του CdG το επόμενο χρονικό διάστημα, αφού έχει 
πλέον ολοκληρώσει τις ανάγκες συντήρησης και 
εκσυγχρονισμού του, ο ανθυποπλοίαρχος Benoit 
ελπίζει ότι ο στόχος του θα γίνει πιο εύκολος. Η 
17η Flottille ήταν η έσχατη Μοίρα Μαχητικών της 
Aeronavale που μετέπεσε σε Rafale και ολοκλή-
ρωσε τη διαδικασία μόλις το 2018. Παρ’ όλα αυτά, 
η μονάδα έχει 13 επιχειρησιακά διαθέσιμους χει-
ριστές και μόνο δύο που βρίσκονται σε διαδικασία 
απόκτησης τέτοιου καθεστώτος, κατάσταση που 
οφείλεται κυρίως στη μεγάλη προσπάθεια που 
έγινε για να μεταπέσει γρήγορα στον νέο τύπο και 
να συμμετάσχει στην Επιχείρηση Clemenceau. Για 
τον ανθυποπλοίαρχο Benoit, που είχε τοποθετηθεί 
στη Μοίρα αμέσως μετά την αρχική εκπαίδευση σε 
Rafale, η ειδική εκπαίδευσή του ξεκίνησε στον Αε-
ροναύσταθμο του Landivisiau, στην εγκατάσταση 
που υπάρχει εκεί και προσομοιώνει τις υποδομές 
του αεροπλανοφόρου. Ο νεαρός αξιωματικός θυ-
μάται: «Δουλεύαμε συνεχώς με τους LSO (Landing 
Signal Officer) που είχαν και τον τελικό λόγο για 
την πρόοδο του καθενός μας. Είναι στελέχη με με-
γάλη εμπειρία και μπορούν να καθοδηγήσουν τον 
χειριστή σε όλη τη διαδικασία προσέγγισης έως 
και την προσνήωση, ειδικά στην περίπτωση μα-
ταίωσης και go-around. Όταν το CdG επέστρεψε σε 

Οι Γάλλοι Ιπτάμενοι επαινούν ιδιαίτερα την ύπαρξη του συστήματος auto-throttle στα ναυτικά Rafale, το οποίο διατηρεί το αεροσκάφος υπό γωνία προσέγγισης 
16 μοιρών με αυτόματη διαχείριση της απόδοσης των κινητήρων. (Joris van Boven)

H μέθοδος «buddy-buddy» είναι πάντα διαθέσιμη σε 
περίπτωση που απαιτηθεί, ειδικά για αεροπλάνα που 
επιστρέφουν και ανακύπτει κάποιο απρόοπτο.
(Alex van Noye)

Δύο SA365 έχουν καθήκοντα SAR που υλοποιεί τετραμελές πλήρωμα. (Alex van Noye)

H «χορογραφία» της απονήωσης. Το χέρι του υπολόγου στο κατάστρωμα δίνει το τελικό ΟΚ! 
(Joris van Boven και Alex van Noye) 
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στο αεροπλανοφόρο αριθμεί 38 στελέχη για τα δύο Dauphin: έξι πι-
λότους, από τρεις χειριστές βαρούλκου και διασώστες, κάποιοι από 
τους οποίους μπορούν να εναλλάσσονται στα καθήκοντά τους, και 26 
τεχνικούς. Σύμφωνα με τον υποπλοίαρχο Jean Philippe το προσωπικό 
τής Μοίρας είχε πλήρη διαθεσιμότητα πριν από την αποστολή λόγω 
και των άλλων υποχρεώσεων που έχει. Έτσι, η μόνη έγνοια πριν από 
την αναχώρηση ήταν η επιλογή των ελικοπτέρων ανάμεσα σε αυτά με 
επαρκή χρόνο μέχρι την επόμενη συντήρηση, ο τεχνικός τους έλεγχος 
και η συμπλήρωση του αποθέματος ανταλλακτικών που μεταφέρονται 
στο πλοίο. 
Στα πρωταρχικά του καθήκοντα έρευνας-διάσωσης η υποστήριξη των 

επιχειρήσεων του αεροπλανοφόρου έχει ορισμένες ιδιαιτερότητες 
έναντι αντίστοιχων επιχειρήσεων από την ξηρά ή πλοίων άλλων κατη-
γοριών. Όπως μας εξηγεί ο συνομιλητής μας, μεγάλο μέρος του χρό-
νου που περνούν τα ελικόπτερα στον αέρα αφορά τα αποκαλούμενα 
καθήκοντα «pedro», δηλαδή τη διατήρηση μιας θέσης σε αιώρηση 
ψηλά και στα αριστερά τού καταστρώματος του πλοίου, ενώ πετά με 
την ίδια ταχύτητα και σε επιφυλακή επέμβασης στην περίπτωση που 
υπάρξει κάτι απρόοπτο κατά τις επιχειρήσεις αποπροσνηώσεων. Σε 
περίπτωση εγκατάλειψης μαχητικού στις φάσεις αυτές, ο χειριστής 
που θα το κάνει θα καταλήξει κοντά στο πλοίο και το ελικόπτερο είναι 
το μοναδικό κατάλληλο μέσο για να τον ανασύρει από το νερό όσο 

χρήση τον Νοέμβριο του 2018, ήταν η πρώτη φορά 
που οι νέοι πιλότοι της Μοίρας πραγματοποιήσαμε 
προσαπονηώσεις. Το πλοίο έπλεε εντός εμβέλειας 
σε δύο τουλάχιστον αεροδρόμια για την περίπτωση 
που χρειαζόταν τελικά να κατευθυνθούμε εκεί, κάτι 
όμως που δεν έγινε. Για να αποκτήσουμε την πιστο-
ποίηση συμμετοχής στην επικείμενη επιχειρησιακή 
αποστολή, έπρεπε ο καθένας να εκτελέσει έξι επι-
τυχημένες προσνηώσεις. Σε αυτές δεν αρκεί να επι-
στρέψεις στο αεροπλανοφόρο, αλλά να ικανοποι-
ήσεις μια σειρά παραμέτρων και να πάρεις το “ΟΚ” 
από τον LSO. Ήταν η πρώτη φορά που έκανα τόσο 
πολλές προσνηώσεις σε τόσο μικρό χρονικό διά-
στημα, αλλά αυτός είναι και ο λόγος που βρίσκομαι 
τώρα πάνω στο CdG!».
Ο ανθυποπλοίαρχος Benoit σε σχετική ερώτηση 
μας ανέφερε ότι, αν και δεν έχει αρκετή εμπειρία 
για να συγκρίνει το Rafale με άλλα σύγχρονα μα-
χητικά όπως το Gripen ή το Eurofighter, ο ίδιος βρί-
σκει το γαλλικό μαχητικό «πολύ ευχάριστο στην 
πτήση» παρά την πολυπλοκότητα των συστημάτων 
του. Αναφέρεται συγκεκριμένα στην εξαιρετική 
συγχώνευση πληροφοριών από τους αισθητήρες 
που μειώνουν τον όγκο εργασίας για τον χειριστή, 
αν και, όπως λέει, σε ορισμένες περιπτώσεις η 
δυνατότητα αυτή πλησιάζει στο όριο του κορεσμού 
για τον μοναδικό πιλότο στα μονοθέσια Rafale M, 
κάτι που δεν συμβαίνει στα διθέσια μαχητικά της 

Γαλλικής Αεροπορίας. Από την άλλη ο Γάλλος Ιπτάμενος επαινεί ιδι-
αίτερα την ύπαρξη του συστήματος auto-throttle στα ναυτικά Rafale, 
το οποίο διατηρεί το αεροσκάφος υπό γωνία προσέγγισης 16 μοιρών 
με αυτόματη διαχείριση της απόδοσης των κινητήρων. Όπως λέει, «Ο 
χειριστής δεν έχει παρά να κρατήσει την ευθεία προς το κατάστρωμα 
παρακολουθώντας το “Ball” (το σύστημα οπτικής επιβεβαίωσης του 
ίχνους προσέγγισης) και να ακούει τις οδηγίες του LSO». Σε κάθε 
περίπτωση όμως, όπως ομολογεί, οι προσνηώσεις παραμένουν πρό-
κληση, ειδικά αυτές που γίνονται νύχτα ή και με άσχημες καιρικές 
συνθήκες. 
Στη διάρκεια της προετοιμασίας για την Επιχείρηση Clemenceau η 17η 
Flottille πραγματοποίησε συνεκπαίδευση με τα AV-8B του Ιταλικού 
Ναυτικού, στην οποία συμμετείχε και ο συνομιλητής μας, και έχει πολύ 
θετικές εντυπώσεις από αυτή τη διαδικασία. Αν και το Rafale είναι ση-
μαντικά υπέρτερο των Harrier II, ο ανθυποπλοίαρχος Benoit ομολογεί 
ότι αντιμετώπισε μεγάλες προκλήσεις από τα STOVL μαχητικά λόγω 
των εντελώς διαφορετικών χαρακτηριστικών τους από άλλα αερο-
πλάνα που είχε αντιμετωπίσει όσο και από τους έμπειρους Ιταλούς 
χειριστές. 

Υποστήριξη ελικοπτέρων 
Όπως προαναφέρθηκε, στον τρέχοντα πλου του το CdG διαθέτει τόσο 
SA365 Dauphin όσο και NH90 NFH Caiman. Τον ρόλο των πρώτων 
μας εξηγεί ο υποπλοίαρχος Jean Philippe, επικεφαλής του κλιμακίου 
τους με 1.950 ώρες πτήσης στη διάρκεια της καριέρας του, 450 από 
αυτές με το συγκεκριμένο ελικόπτερο. Το SA365 έχει καθήκοντα SAR 
που υλοποιεί με τετραμελές πλήρωμα, δύο πιλότους, έναν χειριστή 
βαρούλκου και τον δύτη-διασώστη. Το κλιμάκιο της 35ης Flottille πάνω 

Παρά το μικρό 
του μέγεθος 
συγκριτικά με 
τα αμερικανικά 
«flat top» το 
CdG μπορεί 
να απονηώνει 
αεροσκάφη 
με υψηλούς 
ρυθμούς. (Joris 
van Boven)

 Ο καταπέλτης έχει επιταχύνει το μαχητικό και αναλαμβάνουν πλέον οι δύο M88 
σε πλήρη μετάκαυση. (Alex van Noye)

Η «στιγμή της αλήθειας» με το άγκιστρο να έχει πιάσει το συρματόσχοινο. Ο Ιπτάμενος δεν αρκεί να επιστρέψει στο αεροπλανοφόρο αλλά να ικανοποιήσει μια 
σειρά παραμέτρων και να πάρει το «ΟΚ» επιτυχημένης προσνήωσης από τον LSO. (Joris van Boven)
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το δυνατόν πιο σύντομα. Τα Dauphin πετούν επίσης 
ανάμεσα στα πλοία για τον ίδιο λόγο όποτε υπάρχει 
έντονη δραστηριότητα στο κατάστρωμά τους και με 
οικονομική ταχύτητα 70 κόμβων μπορούν να πα-
ραμείνουν στον αέρα για πάνω από δυόμισι ώρες. 
Άλλες φορές οι αποστολές SAR αφορούν επέμβα-
ση σε απομακρυσμένο σημείο που απαιτεί υψηλή 
ταχύτητα μετάβασης και συντονισμό με πλοίο, με 
σκοπό να σπεύσει και αυτό στην περιοχή ενδια-
φέροντος. Το Dauphin είναι αρκετά μεγάλο για να 
μπορέσει να περισυλλέξει το πενταμελές πλήρω-
μα του Hawkeye σε περίπτωση προσθαλάσσωσης 
E-2, αλλά η εμβέλειά του είναι περιορισμένη, και 
σε τέτοιες επιχειρήσεις ο συντονισμός με πλοίο 
για την ανάκτησή του διευκολύνει τα πράγματα. 
Στα καθήκοντα SAR συμβάλλουν και οι άλλες ναυ-
τικές μονάδες που μετέχουν στη CSG με τα δικά 
τους οργανικά ελικόπτερα συγκροτώντας HOSTAC 
(Helicopter On other Ship Than Aircraft Carrier). 
Σύμφωνα με τον συνομιλητή μας είναι καθήκον του 
κλιμακίου των SA365 πάνω στο CdG να τις ενημε-
ρώνουν για τις διαδικασίες, κάτι που γίνεται μέσα 
από συνεκπαιδεύσεις. Στη διάρκεια της Επιχείρη-
σης Clemenceau υπήρξε τέτοια συνεργασία με 
πλοία του Αμερικανικού και Δανέζικου Ναυτικού. 
Ο δεύτερος τύπος ελικοπτέρου πάνω στο CdG είναι 
ένα μοναδικό NH90. Για τον ρόλο του μιλήσαμε με 
τον ανθυποπλοίαρχο Benjamin, υποδιοικητή τού 
αντίστοιχου κλιμακίου και τακτικό συντονιστή σε 
Caiman με 800 ώρες πτήσης, ο οποίος υπηρετεί 
στην 31η Flottille στον Αεροναύσταθμο της Hyeres 
(Π&Δ 330, «NH90 NFH, Caiman στη Μεσόγειο»). 
Το ελικόπτερο επιχειρεί από το αεροπλανοφόρο 
με τετραμελές πλήρωμα: κυβερνήτη, συντονιστή 
TACO (Tactical Coordinator), χειριστή συστημάτων 
και ιπτάμενο μηχανικό-διασώστη, ενώ ο συνομιλη-
τής υπογραμμίζει το γεγονός ότι υπάρχει μόνο ένας 
πιλότος. Κύρια αποστολή του NH90 είναι ο αγώνας 
κατά πλοίων επιφανείας, αν και στην αποστολή 
ASuW δεν διαθέτει δικά του όπλα για προσβολή 
των απειλών και των στόχων που αποκαλύπτει. 
Μπορεί όμως να συντονίσει εναντίον τους τα όπλα 
άλλων ναυτικών μονάδων και φυσικά την επέμβα-
ση Rafale. 
Αν και το ναυτικό Caiman είναι πλέον το πρωτεύον 
ελικόπτερο ASW του Γαλλικού Ναυτικού, το ελικό-
πτερο του τύπου πάνω στο CdG έχει μόνο δευτερεύ-
οντα τέτοια καθήκοντα. Ο λόγος είναι ότι στον ανθυ-
ποβρυχιακό αγώνα το NH90 λειτουργεί πάντα σε 
συνδυασμό με το πλοίο (φρεγάτα ή αντιτορπιλικό) 
που έχει τέτοιο ρόλο στη CSG και το αεροπλανοφό-
ρο δεν μπορεί να υποστηρίξει τέτοια διαδικασία. 
Το Caiman δεν μπορεί επίσης να εκτελέσει CSAR, 

αλλά χρησιμοποιείται για την ανάκτηση προσωπικού από τη θάλασ-
σα, με δυνατότητα να μεταφέρει έως και 14 άτομα. 

Με τα δανέζικα EH101
Στη διάρκεια της πρώτης φάσης της Επιχείρησης Clemenceau η γαλλι-
κή TF473 είχε ενισχυθεί κατά τον πλου της στη Μεσόγειο από τη φρε-
γάτα τού Βασιλικού Ναυτικού της Δανίας Niels Juel, η οποία διέθετε 
ένα οργανικό EH101. Ήταν το συγκεκριμένο ελικόπτερο με το οποίο 
μετακινήθηκε από και προς το CdG η αποστολή της Π&Δ. Η παρουσία 
ενός ελικοπτέρου της 722ης Eskadrille της δανέζικης αεροπορίας με 
έδρα την ΑΒ Karup πάνω σε μια φρεγάτα ίσως φαίνεται παράξενη, αν 
και φυσικά υπάρχει εξήγηση. Το δανέζικο ναυτικό διαθέτει τα δικά του, 
πρόσφατα παραληφθέντα, (9) MH-60R, για να επιχειρούν από τις φρε-
γάτες του. Όπως όμως γράψαμε πρόσφατα (Π&Δ 394, «ΠΝ, MH-60R, 
ένας “Ρωμαίος” για το Αιγαίο»), τα ελικόπτερα αυτά δεν διαθέτουν σό-
ναρ, ηχοσημαντήρες ή ανθυποβρυχιακά όπλα. Έτσι κρίθηκε ότι στην 
παρούσα αποστολή τής Niels Juel θα ήταν αποτελεσματικότερη η πα-
ρουσία ενός ελικοπτέρου SAR όπως το EH101. Σύμφωνα με έναν από 
τους πιλότους του, τα ελικόπτερα του τύπου επιχειρούν συνήθως με 
κυβερνήτη, συγκυβερνήτη, χειριστή ραντάρ που διαχειρίζεται και τις 
επικοινωνίες, ιπτάμενο μηχανικό που είναι και χειριστής βαρούλκου 
και έναν δύτη-διασώστη. Στην τρέχουσα ανάπτυξή τους όμως τα EH101 
πετούν και με έκτο μέλος πληρώματος, έναν ακόμη μηχανικό με κα-
θήκοντα παρατηρητή. 
Ο κυβερνήτης, σμηναγός, που είναι και επικεφαλής του κλιμακίου 
πάνω στη φρεγάτα μάς αναφέρει ότι, αν και τα πληρώματα της 722ης 

Eskadrille είναι στην πλειοψηφία τους διαθέσιμα 
για επιχειρήσεις SAR, χρειάστηκαν επιπλέον εκ-
παίδευση για τις επιχειρήσεις στη θάλασσα. Αν και 
δεν είναι πρώτη φορά που τα EH101 αναπτύσσο-
νται πάνω σε πλοίο, αρκετά στελέχη χρειάζονταν 
επαναπιστοποίηση και επέκταση του αριθμού 
τους. Το ελικόπτερο εκτός από SAR εκτελεί και κα-
θήκοντα θαλάσσιας αναγνώρισης και μεταφορών 
με ικανότητα δέσμιου φορτίου 3.000 kg. Όπως μας 
ανέφερε ο συνομιλητής μας, για τις προσαπονηώ-
σεις από το CdG δεν απαιτείται κάποια ειδική εκ-
παίδευση, αφού πρόκειται για τυπική διαδικασία. 
«Αντίθετα με τις διαδικασίες από φρεγάτες είναι 
πιο εύκολη υπόθεση, αφού πρόκειται για μια τερά-
στια και πολύ πιο σταθερή πλατφόρμα συγκριτικά 
με τα ελικοδρόμια από τα οποία συνήθως επιχει-
ρούμε», πρόσθεσε χαρακτηριστικά. 
Το δανέζικο EH101 υλοποίησε στις 26 Μαρτίου 
2019 την πρώτη αποστολή «Pedro» για το CdG 
διάρκειας 3,5 ωρών, ενώ το CdG προσαπονήωνε 
Rafale σε επιχειρησιακές αποστολές. Δύο μέρες 
αργότερα και ενώ η CSG έπλεε νότια της Κύπρου, 
υλοποίησε μεταφορά ανταλλακτικών από το αε-
ροδρόμιο της Λάρνακας για την αποκατάσταση 
τεχνικού προβλήματος σε E-2C Hawkeye του 
CdG. π&δ
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Το πιλοτήριο του δανέζικου EH101. 
(Joris van Boven)

Προσεγγίζοντας το CdG με το EH101. 
(Alex van Noye)
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