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Η έκτη κατά σειρά έκδοση της άσκησης Garuda ανάμεσα στη Γαλλική και Ινδική Αεροπορία, που πραγματοποιείται με 
εναλλαγή τόπου κάθε 3-4 χρόνια, έλαβε χώρα σε γαλλικούς ουρανούς, γεγονός που έφερε για άλλη μια φορά «Flanker 

H» στη Γηραιά Ήπειρο.

Με τη συνεργασία των Joris van Boven και Alex van Noye
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ Garuda VI

Η άσκηση Garuda αποτελεί μια από τις δραστηρι-
ότητες της συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας 
που υπέγραψαν για τις δυο χώρες τον Ιανουάριο του 
1998 ο τότε Γάλλος πρόεδρος Ζακ Σιράκ και ο Ινδός 
πρωθυπουργός K. Gujral (και επικαιροποιήθηκε στη 
συνέχεια από τον διάδοχό του A.B. Vajpayee κατά 
την επίσκεψη μεγάλης ινδικής αντιπροσωπίας στο 
Παρίσι τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς). Η συμφω-
νία του 1998 αφορούσε στη διεύρυνση της συνεργα-
σίας που είχε ξεκινήσει σχεδόν 40 χρόνια νωρίτερα 
με την πρώτη συνθήκη ανταλλαγής πληροφοριών 
και τεχνογνωσίας ανάμεσα στις επιτροπές ατομικής 
ενέργειας Ινδίας και Γαλλίας. 
Η υλοποίηση της αεροπορικής πτυχής της στρατιω-
τικής συνεργασίας ξεκίνησε το 2003 με την Garuda 
I στην ινδική αεροπορική βάση (Air Force Station, 
AFS) Gwalior και ακολούθησαν οι: 

 Garuda II το 2005 στην BA Istres-te-Tube
 Garuda III το 2007 στον AFS Kalaikunda
 Garuda IV το 2010 στην BA Istres-te-Tube. Εξελί-

χθηκε σε τριμερή άσκηση με τη συμμετοχή F-16 της 
Σιγκαπούρης, τα οποία στάθμευαν προσωρινά στην 
BA Orange

 Garuda V το 2014 στον AFS Jodhpur
Η Garuda VI έγινε το πρώτο δεκαπενθήμερο του 
Ιουνίου 2019 στην Base Aerienne 118 «Colonel 
Rozanoff» στο Mont-de-Marsan, στη Νότια Γαλλία, 
με στόχο, όπως υπογραμμίστηκε με κάθε ευκαιρία 
και από τις δυο πλευρές στη διάρκειά της, «την αύ-
ξηση της διεπιχειρησιακότητας ανάμεσα στις δύο αε-
ροπορίες», οι οποίες θα έχουν σύντομα έναν ακόμη 
ισχυρό συνδετικό κρίκο μετά τα Mirage 2000I/TI, με 

Το ινδικό κλιμάκιο των Su-30MKI υποστηρίχθηκε 
στη μεταστάθμευσή του από ένα Il-78 και δύο 
C-17A. Στο τελευταίο σκέλος του ταξιδιού τους 
τα «Flanker» ανεφοδιάστηκαν στον αέρα από 
γαλλικό C-135RF. (Φωτογραφίες Armee de l’Air) 

Rafale C της EC2/30 «Normandie-Niemen» που διοργάνωσε την Garuda VI.

Τα τέσσερα Su-30MKI που μετείχαν στην 
Garuda VI ήταν τα «SB138», «SB423», 

«SB430» και «SB435». 

δύο φάσεις η άσκηση Varuna ανάμεσα στις Πτέρυγες του γαλλικού αεροπλανοφόρου και του 
INS Vikramaditya με τις Ομάδες Κρούσης τους να συμμετέχουν επίσης (Π&Δ 397, «Marine 
Nationale-Charles de Gaulle, Επιχείρηση Clemenceau»). Η Varuna είναι η αντίστοιχη αερο-
ναυτική συνεκπαίδευση της αεροπορικής Garuda, αν και θεσμοθετήθηκε πολύ νωρίτερα, το 
1981, και πήρε το συγκεκριμένο όνομα στη διοργάνωση του 2001. Οι Varuna 19.1 και 19.2, 

που πραγματοποιήθηκαν κατά τις δυο διελεύσεις 
της γαλλικής αρμάδας από την περιοχή (από και 
προς τη Σιγκαπούρη), υπογράμμισαν την πρό-
σφατη συμφωνία «Κοινού Στρατηγικού Οράμα-
τος Ινδίας-Γαλλίας για την Περιοχή του Ινδικού 
Ωκεανού», την οποία υπέγραψε τον Μάρτιο του 
2018 κατά την επίσκεψή του στην Ινδία ο Γάλλος 
πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν με τον Ινδό πρω-
θυπουργό Narendra Modi. Φυσικά η γαλλική 
πλευρά έχει πάντα στραμμένη την προσοχή της 
στους ινδικούς εξοπλισμούς και ειδικότερα στην 
«εκκρεμότητα» του διαγωνισμού της Ινδικής 
Αεροπορίας που θα συμπληρώσει την αρχική 
προμήθεια των 36 Rafale (στο πλαίσιο του δια-
γωνισμού MMRCA), όπως και στην ανάγκη του 
Ινδικού Ναυτικού για 57 μαχητικά, προκειμένου 
να εξοπλίσει τα δύο καινούργια αεροπλανοφόρα 
που ναυπηγεί. 
Η αρχική προετοιμασία της Garuda VI ξεκίνησε 
δυο χρόνια νωρίτερα με τη συγκρότηση μικτής 
«ομάδας επαφής» και περιοδικές συναντήσεις 
για την επιλογή των σεναρίων με στόχο «την 
προσέγγιση των πληρωμάτων και του προσωπι-
κού εδάφους στην από κοινού διεξαγωγή επιχει-
ρήσεων με τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων 
των αντίστοιχων αεροσκαφών τους σε ρεαλιστι-
κές, σύνθετες τακτικές καταστάσεις». 
Τα τέσσερα Su-30ΜΚΙ του ινδικού κλιμακίου 
προήλθαν από την 24η Μοίρα «Hunting Hawks» 
που εδρεύει στον AFS (Air Force Station) Ba-
reilly ανατολικά του Δελχί, στο κρατίδιο Ουτάρ 
Πραντές, πολύ κοντά στα σύνορα με το Νεπάλ. H 

 H Garuda VI ξεκίνησε με πτήσεις εξοικείωσης την 
πρώτη εβδομάδα, για να εξελιχθεί με περισσότερο 

πολύπλοκες αποστολές στη δεύτερη. 

την έναρξη παραλαβών των 36 Rafale που έχει σε παραγγελία το Δελχί. Στην πραγματικό-
τητα η Garuda είναι ένα μόνο μέρος της στρατιωτικής συνεργασίας μέσω διμερών ασκήσε-
ων που επιδιώκουν οι δυο χώρες. Να θυμίσουμε ότι νωρίτερα φέτος, κατά τον επιχειρησι-
ακό πλου του Charles de Gaulle μέχρι και τη νοτιοανατολική Ασία, πραγματοποιήθηκε σε 
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Η Garuda VI δεν διέφερε στη δομή διεξαγωγής 
της από τις άλλες ασκήσεις του είδους: οι πρώ-
τες δύο ημέρες ήταν αφιερωμένες στην εξοικεί-
ωση των Ινδών Ιπταμένων με το περιβάλλον, 
τις διαδικασίες της Armee de l’Air και τους κανο-
νισμούς εναερίου κυκλοφορίας στις περιοχές 
ενδιαφέροντος. Αργότερα μέσα στην πρώτη 
εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες απο-
στολές με BMF 1-vs-1, 1-vs-2 και 2-vs-2. 
Τη δεύτερη και τελευταία εβδομάδα ξεκίνησε 
η υλοποίηση αποστολών LFE (Large Force 
Engagements) με μια μείζονα δύναμη BLUE 
AIR, η οποία αντιμετώπιζε επίγεια αεράμυνα και 
RED AIR. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό υπήρχαν 
δύο «πακέτα» εξόδων την ημέρα, ένα το πρωί 
και ένα το απόγευμα, ενώ οι πληροφορίες ανα-
φέρουν ότι τα ινδικά «Flanker» ανέλαβαν δια-
φορετικούς ρόλους, πάντα όμως ως «Κυανή 
Δύναμη». 
Τα αεροσκάφη ανεφοδιασμού είχαν άμεση συμ-
μετοχή σε κάποιες αποστολές, όπως, για παρά-
δειγμα, σε σενάρια προστασίας HVAA (High Val-
ue Airborne Asset), και τα πληρώματα των γαλ-
λικών KC-135 προσκλήθηκαν να επιβιβαστούν 
στο ινδικό τάνκερ και το αντίστροφο. Παρά το 
γεγονός ότι τα νέα A330 MRTT δεν συμμετείχαν 
στην άσκηση, η Armee de l’Air φρόντισε ώστε οι 
Ινδοί προσκεκλημένοι της να έχουν την ευκαι-
ρία να δουν τα Phenix από κοντά στη βάση του 
Istres. Ο λόγος δεν ήταν φυσικά άλλος από την 
εκκρεμότητα που υφίσταται με το πρόγραμμα 
αντικατάστασης των ινδικών Il-78 με νέα αερο-
σκάφη, το οποίο (όπως είναι ο κανόνας και όχι η 
εξαίρεση στην Ινδία) βρίσκεται σε εξέλιξη στο 
μεγαλύτερο μέρος της τρέχουσας δεκαετίας 
με επανειλημμένες αναστολές και παλινδρο-
μήσεις ανάμεσα σε αποφάσεις. Τον Ιανουάριο 
του 2018 η διαδικασία για την αγορά έξι αερο-

Τα διπλά χαρακτηριστικά αλεξίπτωτα των «Flanker». Ένα αλεξίπτωτο θα ήταν πολύ 
μεγάλο και τα δύο δίνουν μερική ασφάλεια σε περίπτωση αστοχίας του ενός. 

Ένα από τα αεροσκάφη της Armee de l’Air που μετείχε στην άσκηση ήταν και αυτό το Mirage 2000D 
«617»/«3-IS» της Escadron de Chasse et d’Experimentation (ECE) 1/30 «Cοte d’Argent» με ειδικό 
διάκοσμο από το φετινό NATO Tiger Meet.

σκαφών εκκίνησε για τρίτη φορά από την αρχή και αφού τις δυο προηγούμενες φορές είχαν 
επιλεγεί τα Airbus Α330MRTT, πριν οι αντίστοιχοι διαγωνισμοί κηρυχτούν άγονοι. Από την άλλη, 
πληροφορίες αναφέρουν ότι η διαθεσιμότητα των Il-78, τα οποία είχαν αποκτηθεί στις αρχές 
της προηγούμενης δεκαετίας, κινείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα ως αποτέλεσμα έλλειψης υπο-
στήριξης από τη ρωσική πλευρά και «εγκατάλειψής» τους από την IAF. 
Την ημέρα της επίσκεψής μας στην Garuda VΙ, μετά την απογείωση του πρωινού «κύματος» τα 
ΜΜΕ οδηγήθηκαν στο CDC (Centre de Detection et de Controle) της Mont-de-Marsan, το οποίο 
με το callsign «MARINA» και σε συνεργασία με άλλα γειτονικά κέντρα αναφορών και ελέγχου 
υπό την επίβλεψη του γαλλικού εθνικού CDC στην ΒΑ Mont Verdun στη Λυών (με κωδικό κλή-
σης «RAMBERT») συντόνιζε την άσκηση, λαμβάνοντας πληροφορίες και από AWACS, που ήταν 
παρόντα σε όλες τις αποστολές της δεύτερης εβδομάδας. 

Το ινδικό κλιμάκιο περιλάμβανε τόσο 
έμπειρους χειριστές όσο και άλλους με 

λιγότερες ώρες πτήσης. 

Η Garuda VI ήταν 
αφιερωμένη στη 
συνεργασία Rafale-
«Flanker H», κάτι που 
τονίστηκε και από τις δυο 
πλευρές. 

 Τα ινδικά πληρώματα 
είχαν την ευκαιρία να 
πετάξουν σε ποικιλία 
αποστολών LFE. 

«Αλλήθωροι» Lyulka AL-31FP… φυσικά λόγω της 
υποδομής των ακροφυσίων μεταβολής του διανύσματος 
της ώσης. 

βάση στεγάζει και την 8η Μοίρα «Eight Pursuits», η 
οποία αξιοποιεί επίσης «Flanker H» υπό τη 15η Πτέ-
ρυγα Μαχητικών της IAF. Στη μεταστάθμευσή τους τα 
ινδικά αεροπλάνα υποστηρίχθηκαν από ένα τάνκερ 
Il-78 της 78ης Μοίρας «Battle-Cry» από τον AFS 
Agra, ενώ δύο C-17Α της 81ης Μοίρας «Skylords» 
μετέφεραν προσωπικό, εξοπλισμό εδάφους και 
άλλα παρελκόμενα. 
To ινδικό κλιμάκιο, το οποίο αριθμούσε 110 στελέ-
χη, αναχώρησε στις 26 Ιουνίου και έφτασε στη Γαλ-
λία στις 28 Ιουνίου με ενδιάμεσους σταθμούς στα 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Αίγυπτο. Η οικο-
δέσποινα στην BA Mont-de-Marsan ήταν η γνωστή 
μας Escadron de Chasse EC2/30 «Normandie-Nie-
men», η οποία πετά Rafale. Από γαλλικής πλευράς 
υπήρξε μεγάλη συμμετοχή αεροσκαφών τη δεύτερη 
εβδομάδα, οπότε και τα σενάρια κλιμακώθηκαν σε 
πολυπλοκότητα με επιπλέον Rafale, Mirage 2000 
C/D, Alphajet σε ρόλο aggressor, τάνκερ C-135F, 
E-3F AWACS, C-130 Hercules και CASA-235. 
Η άσκηση εξελίχθηκε από την 1η έως και τη 12η Ιου-
λίου και οι Ινδοί πήραν τον δρόμο της επιστροφής τη 
Δευτέρα 15 Ιουλίου. 
Περίπου έξι μήνες πριν από την ημερομηνία διεξα-
γωγής της Garuda VI μια μικρή ομάδα Ινδών αξιω-
ματικών εγκαταστάθηκε στην BA Mont-de-Marsan 
για τον λεπτομερή σχεδιασμό της άσκησης, όπου 
μαζί με Γάλλους συναδέλφους τους αποφάσισαν για 
τον αριθμό και το είδος των αποστολών, την κλιμά-
κωση της δυσκολίας τους, τον αριθμό των «εσωτε-
ρικών» και «εξωτερικών» συμμετεχόντων κ.ά. Το 
πλαίσιο της άσκησης οριστικοποιήθηκε περίπου 
δύο μήνες πριν από την άφιξη του κλιμακίου της IAF, 
οπότε και η ινδική ομάδα αναχώρησε για την έδρα 
της, για να ενημερώσει τη δική της πλευρά. 
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έκαναν λόγο για επικράτηση κατά κράτος των Su-
30MKI εναντίον των Typhoon με… «ποδοσφαιρι-
κά» αποτελέσματα 12-0 κατά τη διάρκεια εμπλο-
κών BVR. Οι δηλώσεις εκείνες, οι οποίες πήραν 
διαστάσεις και στον διεθνή Τύπο, ενόχλησαν και 
προκάλεσαν τελικά τη βρετανική αντίδραση, με 
τη RAF να τις χαρακτηρίζει «ανακριβείς», «χωρίς 
να έχουν σχέση με την πραγματικότητα» και για 
«εσωτερική (ινδική) κατανάλωση». Παλαιότερα 
η IAF είχε προβεί σε αντίστοιχες δηλώσεις ύστερα 
από τη συμμετοχή της σε Red Flag. Στην περίπτω-
ση εκείνη δεν υπήρξε επίσημη αμερικανική απά-
ντηση, αλλά αφέθηκε να εννοηθεί ότι «σε τέτοιες 
περιπτώσεις οι Aggressors αφήνουν πολύ σχοινί 
για τους αντιπάλους τους να κρεμαστούν». Προ-
φανώς, με την IAF ως πελάτη των Rafale τέτοιες 
δηλώσεις δεν είναι πλέον… κατάλληλες. 
Η IAF δεν έχει ακόμη αποκαλύψει όλο τον σχε-
διασμό για την αξιοποίηση των 36 Rafale που 
θα αρχίσει να παραλαμβάνει αργότερα μέσα στο 
2019, χωρίς να αποκλείεται ολίσθηση στις αρχές 
του 2020 (Π&Δ 393, «Dassault Rafale Αναβαθ-
μίσεις, νέο πρότυπο και εξαγωγές»). Η πρώτη 
μονάδα που θα συγκροτηθεί, πιθανότατα τον Μάιο 
του 2020, είναι η 17η Μοίρα «Golden Arrows», η 
οποία θα μεταπέσει στο γαλλικό μαχητικό από μη 
εκσυγχρονισμένα MiG-21 (έχουν ήδη αποσυρθεί) 
στον AFS Ambala. Η δεύτερη Μοίρα, η οποία θα 
συγκροτηθεί ως νέα, αναφέρεται ότι θα εδρεύει 
στον AFS Hasimara, βάση που σήμερα δεν φιλο-
ξενεί αεροπλάνα. π&δ

Το Il-78 της IAF 
είχε συμμετοχή 
στην Garuda VI 

σε αποστολή 
σεναρίου 

προστασίας 
HVAA. 

Πτήση με συμμετοχή σε αποστολή που πραγματοποίησε ο υπαρχηγός τής Ινδικής Αεροπορίας 
αντιπτέραρχος Bhadauria με κυβερνήτη στο Rafale B τον σμήναρχο Antoine Courty, διοικητή της 
EC2/30.

Με την επιστροφή του «κύματος» ξεκίνησε η απε-
νημέρωση, μέρος της οποίας μπορούσαν να πα-
ρακολουθήσουν και οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ. Το 
σενάριο της αποστολή της συγκεκριμένης ημέρας 
αφορούσε στην προστασία «slow movers» και πιο 
συγκεκριμένα στη συνοδεία μεταγωγικού με αλεξι-
πτωτιστές σε ζώνη ρίψης από τα ινδικά Su-30MKI με 
γαλλικά Mirage 2000 σε ρόλο εγγύς υποστήριξης. 
Στη διάρκεια της Garuda VΙ ιπτάμενοι των δύο αερο-
ποριών είχαν την ευκαιρία να πετάξουν σε πτήσεις 
ανταλλαγής. Ανάμεσά τους ιδιαίτερα αξιοσημείωτη 
ήταν η πτήση που πραγματοποίησε ο υπαρχηγός της 
Ινδικής Αεροπορίας αντιπτέραρχος Bhadauria, πο-
λύπειρος πιλότος και πιστοποιημένος δοκιμαστής. Ο 
ανώτατος Ινδός αξιωματικός πέταξε με Rafale B και 
κυβερνήτη τον σμήναρχο Antoine Courty, διοικητή 
της EC2/30, συμμετέχοντας σε μια από τις αποστο-
λές. Στη συνέχεια, σε δηλώσεις του ανέφερε χαρα-
κτηριστικά: «Ο συνδυασμός Rafale και Su-30MKI, 
όταν οι δύο τύποι αξιοποιηθούν πλήρως από την 
Αεροπορία μας και αρχίσουν να επιχειρούν μαζί, δη-
μιουργεί μια εξαιρετικά ισχυρή δύναμη αποτροπής, 
την οποία πρέπει να λάβουν υπόψη οι αντίπαλοί 
μας, είτε είναι το Πακιστάν είτε οποιοσδήποτε άλ-
λος». Όταν ο αντιπτέραρχος Bhadauria ρωτήθηκε 
για τις αψιμαχίες με την Πακιστανική Αεροπορία στις 
27 Φεβρουαρίου (Π&Δ 395, Αερονέα), ήταν ιδιαίτε-
ρα κατηγορηματικός λέγοντας: «Σε οποιαδήποτε 
τέτοια μελλοντική επιχείρηση ο συνδυασμός Rafale 
και Su-30ΜΚΙ θα επιφέρει πολύ μεγαλύτερες απώ-
λειες. Αποκτούμε ικανότερα και αποτελεσματικό-
τερα όπλα που θα μπορούν να προκαλέσουν πολύ 
μεγάλη φθορά στους αντιπάλους μας». 
Η συνέργεια Rafale και Su-30MKI ήταν το κύριο 
αντικείμενο της Garuda VI και φαίνεται ότι ικανο-
ποίησε τους Ινδούς. Επιπλέον, μέχρι και τη στιγμή 
που γράφονται αυτές οι γραμμές, δεν έχουν υπάρ-

 Στη διάρκεια 
της Garuda VΙ 
ιπτάμενοι των 

δυο αεροποριών 
είχαν την 

ευκαιρία να 
πετάξουν 

σε πτήσεις 
ανταλλαγής.

 Το μελλοντικό μαχητικό της IAF με προοπτική να γίνει 
και το επόμενο ινδικό ναυτικό μαχητικό. 

 Το CDC (Centre de Detection et de Controle) της Mont-de-Marsan

ξει τα σχόλια που μας έχουν συνηθίσει τα στελέχη της IAF. Να θυμί-
σουμε ότι το 2015 τέσσερα ινδικά «Flanker H» είχαν βρεθεί και πάλι 
στην Ευρώπη για την άσκηση Indradhanush με βρετανικά Typhoon 
FGR4 στη RAF Coningsby. (Π&Δ 352, «Indradhanush IV, Ινδικά Su-
30MKI εναντίον Typhoon της RAF»). Μετά την επιστροφή τους στην 
Ινδία τα στελέχη του κλιμακίου σε δηλώσεις τους σε τοπικά ΜΜΕ 
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