
 

 

  
ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΜΑΪΟΥ 2017 

 

Ετήσια Επιστημονική Ημερίδα της Α.ΑΚ.Ε. 
 
Στο φιλόξενο αμφιθέατρο του 251ΓΝΑ, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Επιστημονική 
Ημερίδα της Α.ΑΚ.Ε. με θέμα «Περιφερειακή Σταθερότητα και Αμυντική Βιομηχανική 
Στρατηγική». Κατά την παρουσίαση των θεμάτων δόθηκε η ευκαιρία να αναδειχθεί η 
συμβολή της αμυντικής βιομηχανικής στρατηγικής στην περιφερε ιακή σταθερότητα 
και ανάπτυξη, η αποτελεσματικότητα της βιομηχανικής βάσης και προμηθευτικής 
αλυσίδας και η αξία της αεροπορικής ισχύος στις απαιτήσεις των πεδίων μάχης του 
21ου αιώνα. Το πρόγραμμα περιλάμβανε πέντε ομιλίες, η 1η εστιάσθηκε στις 
επιπτώσεις της εθνικής αμυντικής στρατηγικής και της πολιτικής προμηθειών στην 
περιφερειακή στρατιωτική σταθερότητα, η 2η στη θεωρία και πρακτική των διεθνών 
βιομηχανικών συνεργασιών και στον θεσμό των Α.Ω. και τη μετεξέλιξή τους, η 3η 
στις απαιτήσεις της σύγχρονης ελληνικής αεροπορικής ισχύος  και η 4η στις 
απαιτήσεις αεροπορικής ισχύος στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον.  
Κύριοι ομιλητές ήταν ο Δρ Γεώργιος Γερούλης, Απτχος(Ι) ε.α., Δρ ΕΜΠ,  ο 
Εμμανουήλ Σκορδίλης, Αεροναυπηγός, τ. Γεν. Δντής ΕΑΒ, ο Ευάγγελος 
Γεωργούσης, Απτχος(Ι)ε.α., Επιτ. Δ/ΔΑΕ, Πρόεδρος ΣΑΣΙ  και ο Χρήστος Βαΐτσης 
Πτέραρχος (Ι) Επιτ. Αρχηγός ΓΕΑ. Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο Στυλιανός 
Αλεξόπουλος, Απτχος (Ι) ε.α., μέλος του ΔΣ Α.ΑΚ.Ε.  
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους: ο ΔΑ’Κ/ΓΕΑ Υπτχος(Ι) Θ. ΛΙΓΚΡΗΣ ως 
εκπρόσωπος του Α/ΓΕΑ, ο Επ. Α/ΓΕΑ Πτχος Π. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ο Επ. Α/ΤΑ Απτχος Π. 
ΜΑΝΟΥΣΟΣ, ο Επ. Α/ΤΑ Απτχος Θ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ, ο Δκτής ΣΙ Υπτχος(Ι) Ι. 
ΓΚΟΝΤΙΚΟΥΛΗΣ, ο Δκτής 251ΓΝΑ Ταξχος(ΥΙ) Α. ΚΟΤΣΙΡΑΚΗΣ, η Ταξχος(ΥΝ) Σ. 
ΠΑΠΑΔΑΚΗ, ο Εφοπλιστής & νεότερος Βετεράνος Β’ΠΠ Ι. ΤΣΟΥΝΗΣ, ο Επ. Αντπδρος 

Ιδρ. Α.Ωνάση Π. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ανώτατοι Αξκοί ε.α. της ΠΑ, αντιπροσωπεία Ικάρων και 
Δοκίμων ΣΤΥΑ και μέλη της Α.ΑΚ.Ε. και Συλλόγων. 
Χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος της Α.ΑΚ.Ε. Απτχος (Ι) ε.α. κ. Ν. Νόκας. 
Η Α.ΑΚ.Ε. ευχαριστεί θερμά το Δκτή και το προσωπικό του 251ΓΝΑ για την παραχώρηση 
του Αμφιθεάτρου και τη βοήθειά τους στην υλοποίηση της Ημερίδας. 
 
 

Εισαγωγή Ημερίδας 
 

«Περιφερειακή Σταθερότητα & Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική»  

 Με το διττό αυτό τίτλο του θέματος και ιδιαίτερα με τον όρο Περιφερειακή 
Σταθερότητα θέλουμε να καταδείξουμε τον στρατηγικό στόχο, αλλά ταυτοχρόνως 
και το διακύβευμα, για την ανάγκη ανάπτυξης στη χώρα μας, μιας αξιόπιστης και 
σε βάθος χρόνου, Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής.  

 Οι ομιλίες που ακολουθούν, αναδεικνύουν τη σημασία της αμυντικής 
βιομηχανίας, τα ποιοτικά της στοιχεία και κυρίως της εγχώριας αμυντικής 
βιομηχανίας, όχι ως ένα ποσοστό του ΑΕΠ, όχι με όρους επιρροής χρήματος, αλλά 
ως έναν σημαντικό δείκτη του Προϊόντος Ισχύος της χώρας μας.  

 Όλοι μας αντιλαμβανόμαστε, ότι μία ισχυρή εγχώρια αμυντική βιομηχανία, η 
οποία θα στηρίζεται σε μια αποτελεσματική τεχνολογική, βιομηχανική και 
εφοδιαστική βάση αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι ισχυρών ΕΔ και ειδικότερα 
της ΠΑ, ένα σημαντικό παράγοντα για την εδαφική ακεραιότητα και ανεξαρτησία της 



 

 

χώρας μας, αλλά ακόμη και ως έναν οικονομικό παράγοντα, με τη δυνατότητα που 
θα υπάρξει, μέσω διεθνών συμπράξεων και εξαγωγών. 

 Στο πλαίσιο αυτό, ένα σημαντικό μέρος της Ημερίδας είναι αφιερωμένο στις 
απαιτήσεις προβολής της Αεροπορικής Ισχύος στα πεδία μάχης του 21ου αιώνα 
και περισσότερο επιτακτικά, στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον μιας εντεινόμενης 
σήμερα αστάθειας και αβεβαιότητας στα Α. σύνορά μας, την Α. Μεσόγειο και στα Δ. 
Βαλκάνια. Ιδιαίτερα αναδεικνύεται η αξία της ΠΑ, ως ένα κατ’ εξοχήν τεχνολογικό 
όπλο αιχμής, για την έρευνα και ανάπτυξη της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας  
στους τομείς που ενδιαφέρουν (τεχνολογία STEALTH, Μ.Ε.Α/Φ κλπ)   
 
Στυλιανός Αλεξόπουλος,  
Απτχος (Ι) ε.α., Μέλος ΔΣ Α.ΑΚ.Ε.,  
Συντονιστής Ημερίδας 
 
 

Περίληψη Ομιλιών Ημερίδας 
 

1η Ομιλία 
 

‘’Επιπτώσεις της Εθνικής Αμυντικής Στρατηγικής και της Πολιτικής 
Προμηθειών στην Περιφερειακή Στρατιωτική Σταθερότητα’’  

 
Δρ Γεώργιος Γερούλης 

Απτχος (Ι) ε.α., Ηλ.Μηχ&ΜηχΗ/Υ ΕΜΠ, Αντιπρόεδρος ΑΣΑ, Μέλος ΑΑΚΕ 
 

 
 

Η πίεση της οικονομικής κρίσης και η υποβάθμιση-αλλοίωση των εθνικών 
προτεραιοτήτων της χώρας μας που βιώνουμε σήμερα, μας αναγκάζει να 
επαναπροσδιορίσουμε την Αμυντική Ικανότητα–Εθνική Ισχύ της χώρας ιδιαίτερα σε σχέση 
με την Τουρκία. Ένα αναγκαίο προϊόν Εθνικής Αμυντικής Πολιτικής και εργαλείο των 
πολιτικών στην άσκηση της Εθνικής Εξωτερικής Πολιτικής,. Η τιμή της απαιτούμενης 
Εθνικής Ισχύος (Ρ) προκύπτει από τον αριθμητικό λόγο ‘’εξισορρόπησης’’ της σχέσης 
αμυντικής ισχύος μεταξύ δύο αντιπάλων, φανερώνει το μεταξύ τους επιχειρησιακό ρίσκο, 
αμυντικό ή επιθετικό και προσδιορίζει το επίπεδο ευστάθειας(ειρήνης) στην περιοχή.   

Stability rate S = PHellas / PTurkey 
Οι αμυντικές απαιτήσεις που πηγάζουν από την επιδιωκόμενη αυτή εξισορροπητική 

απαίτηση, είναι το αποτέλεσμα των εφαρμοζόμενων μεσοπρόθεσμων και 
μακροπρόθεσμων στρατηγικών από πλευράς τόσο της πολιτικής όσο και στρατιωτικής 
ηγεσίας της χώρας. Η κατάλληλη εθνική στρατηγική που θα επιτρέψει τελικά να 
ισορροπήσουμε την ισχύ επιτυγχάνεται  με συνδυασμό α)πολιτικών χειρισμών, με 
επίκληση συμμαχιών και συνεργασιών με ισχυρούς φίλους, και β)στρατιωτικών χειρισμών, 



 

 

με εξαγγελλίες αυξήσεων εξοπλισμών, με επίδειξη στρατιωτικής δραστηριότητας, νέων 
τεχνολογιών και αναπτυσσόμενων εξελιγμένων αμυντικών συστημάτων. 

    Η διεθνής εμπειρία διδάσκει ότι μόνο με την εξάλειψη των αδυναμιών και την 
εκμετάλλευση των τομέων υπεροχής, είναι δυνατή η επίτευξη της στρατιωτικής ισορροπίας 
στην περιοχή, αναπτύσσοντας ανάλογη αμυντική πολιτική NOD (Non Offensive Defence). 
Αυτού του είδους η αμυντική πολιτική, επιτρέπει την ισότιμη αξιοποίηση όλων των 
δεδομένων και ενισχύει δραστικά την εφαρμοζόμενη εξωτερική πολιτική, διατηρώντας 
ζωντανή και αποτελεσματική την εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Μία πολιτική που 
εμπλουτίζεται από την τεχνογνωσία και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών από την εγχώρια 
πανεπιστημιακή και βιομηχανική κοινότητα και εξασφαλίζει πολλαπλασιαστικό ισοδύναμο, 
ανεξαρτησία και προσαρμοστική ικανότητα με ότι αυτό συνεπάγεται στο πλαίσιο της 
οικονομικής κρίσης. 

 Στρατιωτική ισορροπία δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη και απόλυτη αριθμητική ισότητα 
αλλά έγκειται και στην ποιότητα και το είδος των εμπλεκομένων στρατιωτικών δυνάμεων. Η 
υπέρμετρη αύξηση π.χ. των επιθετικών δυνάμεων μιας χώρας αφ’ ενός εγείρει υποψίες και 
αφ’ ετέρου παρασύρει σε κούρσα εξοπλισμών και ευαισθητοποίηση της υφιστάμενης 
ισορροπίας.   

     Επομένως, μία χώρα όπως η Ελλάδα χωρίς εδαφικές διεκδικήσεις και μόνη 
επιδίωξη την ειρηνική συνύπαρξη στην περιοχή, θα πρέπει να προβλέπει όλους τους 
παράγοντες που ενδεχομένως να δημιουργήσουν τάσεις ανισορροπίας. Να διασφαλίζει τη 
γενική και ειδική σε συγκεκριμένους τομείς ικανοποιητική αποτρεπτική ισχύ, την επάρκεια 
της χώρας σε επιλεγμένα και μη εξαρτώμενα από το εξωτερικό καίρια αμυντικά συστήματα  
και να εξυπηρετεί τους τομείς έρευνας και τεχνολογίας σε ευαίσθητα αμυντικά projects που 
και μόνο η υποψία ύπαρξής των από τον αντίπαλο αποτελεί αποτροπή. 

    Πολλές φορές και μόνο με την εξαγγελία ενός προγράμματος και τον χειρισμό στη 
συνέχεια των διαδικασιών υλοποίησης μπορεί να επιτευχθεί αριθμός εθνικών στρατηγικών 
στόχων, χωρίς να απαιτηθεί η υλοποίησή του ή να τροποποιηθεί ανάλογα μετά από 
συγκερασμό των υφιστάμενων διαφορών, αντιρρήσεων και φυσικά διμερών 
διαβουλεύσεων.  

     Ο βαθμός ικανοποίησης των αμυντικών αναγκών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα 
για την δυναμικότητα της εφαρμοζόμενης εξωτερικής πολιτικής και τον ρυθμιστικό ρόλο 
που επιδιώκει η χώρα στην σταθεροποίηση και στρατιωτική ισορροπία της περιοχής της. 
Αυτοί οι τρόποι αφορούν, την απόκτηση αμυντικής αυτάρκειας από όλα τα κράτη ώστε να 
μην αποτελούν απειλή, διακρατικές συμφωνίες για αμοιβαία μείωση των εξοπλισμών, 
επίτευξη αμυντικών τοπικών συμμαχιών και μεσολάβηση υπερδυνάμεων ή διεθνών 
οργανισμών. 

 Μέσα υλοποίησης των ανωτέρω θα πρέπει να είναι η σωστή και τεκμηριωμένη 
αξιολόγηση των τάσεων, η κατάλληλη επιλογή των μέτρων εκείνων που θα οδηγούν στην 
αύξηση της τιμής σταθεροποιητικών παραγόντων και την μείωση των αντίστοιχων 
αποσταθεροποιητικών, με την εφαρμογή αρμόζουσας εξωτερικής πολιτικής 
συνδυαζόμενης με ταυτόχρονη υιοθέτηση επιλεκτικών αμυντικών επιλογών ΝΟD και 
σύγχρονων επιχειρησιακών δογμάτων. Η σύγχρονη τεχνολογία δεν αρκείται στους 
έμπειρους ηγέτες, αλλά προϋποθέτει νέα γενιά αξιωματικών και πολιτικών σχεδιαστών, 
ικανών να υπολογίζουν επιστημονικά όλα τα δεδομένα προκειμένου να αναλύουν, 
αξιολογούν και χρησιμοποιούν σωστά την διατιθέμενη πανάκριβη αμυντική ισχύ, το 
ισχυρότερο μέσο στην πολυπόθητη ισορροπία.  

Τα σύγχρονα και πολύπλοκα αμυντικά μέσα που διαθέτει ήδη η χώρα μας απαιτούν 
άρτια δομή, υποδομή, οργάνωση, συνεργασία και επαγγελματισμό των ΕΔ, των ΣΑ, του 
ΛΣ και του ΠΣ. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 2004 και η προετοιμασία του κρατικού 



 

 

μηχανισμού για την κάλυψη των αναγκών της έσωθεν και έξωθεν ασφάλειας από 
σύμμετρες και ασύμμετρες απειλές απετέλεσαν μία πρώτης τάξεως εικόνα των 
υφιστάμενων αμυντικών επιχειρησιακών απαιτήσεων και δυνατοτήτων τόσο σε μέσα όσο 
και σε υποδομή, η οποία όμως έφυγε αναξιοποίητη.  

Όμως όλα μαζί συνθέτουν μία ορχήστρα που απαιτεί τον κατάλληλο μαέστρο, 
πέραν των παικτών και των οργάνων της για να αποδώσει και να ικανοποιήσει τις 
προσδοκίες του ακροατηρίου. Η σκυτάλη λοιπόν δίνεται στον κ. ΥΕΘΑ που καλείται να την 
συντονίσει και να την διευθύνει, έτσι ώστε με το μικρότερο δυνατό κόστος να διασφαλίσει 
διαχρονική ισορροπία στην περιοχή, με πρωταγωνιστή τη χώρα μας, με ότι αυτό 
συνεπάγεται. 
 
 

2η Ομιλία 
 

«Θεωρία και Πρακτική των Διεθνών Βιομηχανικών Συνεργασιών - Ο 
Θεσμός των Α.Ω. και η Μετεξέλιξή τους» 

 
Εμμανουήλ Σκορδίλης 

Αεροναυπηγός, τ. Γενικός Διευθυντής ΕΑΒ, Μέλος Α.ΑΚ.Ε. 
 

 
 

 Σκοπός της παρουσίασης ήταν η ανάδειξη των διαφόρων μορφών διεθνών 
βιομηχανικών συνεργασιών. Τούτο επιτεύχθηκε ξεδιπλώνοντας την θεωρία, την πρακτική 
και τα αποτελέσματα που είχε η εφαρμογή της μεθόδου των Αντισταθμιστικών 
Ωφελημάτων (γνωστά εν συντομία ως Α.Ω.). Με την μέθοδο αυτή επιδιώκεται η επίτευξη 
τόσο οικονομικών όσο και τεχνολογικών οφελών.  

 Ως εκ τούτου, αναλύθηκαν οι μηχανισμοί υλοποίησής των Α.Ω. τόσο στην 
οικονομική τους όσο και την τεχνολογική τους διάσταση και περιεγράφηκαν τα σχετικά 
φαινόμενα. Επειδή όμως, η εγκυρότητα κάθε θεωρίας επιβεβαιώνεται μόνο διά του 
πειράματος, εξετάστηκαν τα αποτελέσματα που είχε στην πράξη η εφαρμογή αυτής της 
μεθόδου και συγκεκριμένα το «πείραμα» που έγινε στην χώρα μας. Ωστόσο, έμφαση 
δόθηκε, κυρίως, στα τεχνολογικά ωφελήματα που επιτεύχθηκαν, δεδομένου ότι αυτά έχουν 
ένα μονιμότερο χαρακτήρα σε σύγκριση με τα οικονομικά ωφελήματα τα οποία σε κάποιο 
βαθμό είναι πρόσκαιρα. Τούτο είναι προφανές με βάση την προτροπή: «είναι καλλίτερο να 
μάθεις έναν που έχει ανάγκη να ψαρεύει παρά να του προσφέρεις ένα ψάρι εφ’ άπαξ». 

 Οι διεθνείς αυτές βιομηχανικές συνεργασίες στην συνέχεια εξελίχθηκαν σε ένα άλλο 
επίπεδο για διαφόρους λόγους. Μεταξύ αυτών είναι και η σημαντική αύξηση του κόστους 
των  εξοπλισμών οφειλόμενη στην αλματώδη προόδου της τεχνολογίας αλλά και η τάση 
μείωσης των αμυντικών δαπανών σχεδόν στο σύνολο των χωρών του πλανήτη με χρονικό 
ορόσημο την πτώση του Τείχους του Βερολίνου. Ρόλο σε αυτό το νέο περιβάλλον βρήκαν 



 

 

όσοι κατάφεραν να αποκομίσουν τεχνολογικά οφέλη από τις συνεργασίες της 
προηγουμένης περιόδου. 

 Η χώρα μας έχει να επιδείξει διδακτικές εμπειρίες και σημαντικά αποτελέσματα τόσο 
κατά την περίοδο αξιοποίησης των Α.Ω. όσο και κατά την εφαρμογή των πιο εξελιγμένων 
μεθόδων βιομηχανικής συνεργασίας, με αποκορύφωμα το εγχείρημα σχεδίασης και 
κατασκευής ενός Ευρωπαϊκού μη επανδρωμένου και μη ανιχνεύσιμου μαχητικού 
αεροσκάφους (UCAV) όπως θα είναι τα μαχητικά όχι της επόμενης αλλά της μεθεπόμενης 
γενιάς. 

 Το εγχείρημα αυτό, στην σχεδίαση και κατασκευή του οποίο συμμετείχε η ΕΑΒ Α.Ε.,  
εστέφθη με επιτυχία αφού τα πρωτότυπα αεροσκάφη επίδειξης τεχνολογίας, πλήρους 
κλίμακας, που κατασκευάστηκαν ανταποκρίθηκαν επιτυχώς σε όλες τις προβλεπόμενες 
δοκιμασίες. Αυτού του είδους τα αεροσκάφη αποτελούν την κορωνίδα της παγκόσμιας 
αεροναυπηγικής τεχνολογίας. 
 
 

3η Ομιλία 
 

«Απαιτήσεις Σύγχρονης Ελληνικής Αεροπορικής Ισχύος» 
 

Ευάγγελος Γεωργούσης  
Απτχος(Ι) ε.α., Επιτ. Δ/ΔΑΕ, Πρόεδρος ΣΑΣΙ, Μέλος ΑΑΚΕ  

 

 
 

 Η ευρύτερη περιοχή μας, από τα Βαλκάνια μέχρι την Μέση Ανατολή, βρίσκεται εδώ 
και χρόνια σε μία έντονη αστάθεια. Κρατικές δομές διαλύονται, ενώ εθνότητες 
προσπαθούν, αγωνίζονται να αποκτήσουν εδαφική κρατική υπόσταση. Στο κέντρο αυτής 
της περιοχής και συγκεκριμένα στην Αν. Μεσόγειο νέα ενεργειακά κοιτάσματα προκαλούν 
το ενδιαφέρον παγκόσμιων και περιοχικών δυνάμεων. Η Ελλάδα και η Κύπρος λόγω 
γεωγραφικής θέσεως βρίσκονται μπροστά σε προκλήσεις για ένα καλλίτερο αύριο, αλλά 
και σε αυξημένους κινδύνους και απειλές. 

 Η Τουρκία, ένας σοβαρός περιοχικός παράγων, ενδιαφέρεται να είναι στο κέντρο 
των εξελίξεων με στόχο την περαιτέρω γεωπολιτική ενδυνάμωση της. Αυτός ο εθνικός της 
στόχος αναγκαστικά την φέρνει αντιμέτωπη με τα δικά μας εθνικά συμφέροντα, όπως και 
αυτά της Κύπρου. Κατά την άποψη των τούρκων πολιτικών και στρατιωτικών ο μόνος 
τρόπος επίτευξης των στόχων τους είναι η επανεξέταση του κυριαρχικού καθεστώτος 
αριθμού νησιών του Αιγαίου και ο έλεγχος της Κύπρου. Οι εξελίξεις στην Τουρκία μετά το 
πραξικόπημα της 16ης Ιουλίου 2016 είχαν δύο βασικές συνέπειες επί της πολιτειακής και 
στρατιωτικής δομής της χώρας. Ανέδειξαν την απόλυτη επικράτηση του Ερντογάν στα 
πολιτικά πράγματα με εξουδετέρωση των Κεμαλιστών και την αλλαγή του τουρκικού 
συντάγματος που στην ουσία θα του επιτρέπει να κυβερνάει μόνος του. Επήλθε σοβαρή 
μείωση του αξιόμαχου των Τ.Ε.Δ και ιδιαίτερα της Π.Α τους. Όμως αυτό πρέπει να 
θεωρείται προσωρινό και παροδικό. Οι εκτιμήσεις είναι ότι το πολύ σε 3 χρόνια οι Τ.Ε.Δ θα 
έχουν επανέλθει σε ικανοποιητικά επίπεδα ισχύος , από πλευράς ανθρώπινου δυναμικού. 



 

 

Φαίνεται , λοιπόν ότι η τουρκική απειλή κατά της χώρας θα συνεχίσει αμείωτη και ίσως 
ενταθεί, ανάλογα με την δική μας πορεία στην οικονομία. Αυτό απαιτεί ισχυρές ελληνικές 
Ε.Δ και κατ’επέκταση ισχυρή Π.Α.  

 Οι βασικοί τομείς που πρέπει να εστιαστεί η δική μας προσπάθεια είναι η σύγχρονη 
εκπαίδευση και μόρφωση του συνόλου του προσωπικού των Ε.Δ.  Να διαθέτουν το 
κατάλληλο Σύστημα Διοίκησης και Ελέγχου το οποίο θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
αντιμετώπισης των απειλών από πλευράς μέσων και διαδικασιών από τη Πολιτική Ηγεσία 
έως και το Τακτικό επίπεδο. Η Αεροπορική Ισχύς της χώρας είναι ανάγκη να έχει τέσσερα 
βασικά χαρακτηριστικά. (1)Ικανότητα άσκησης ελέγχου του εναερίου χώρου που μας 
ενδιαφέρει, (2)Να μπορεί να ασκεί ικανοποιητική προβολή ισχύος, (3)Να διαθέτει την 
αναγκαία στρατηγική αεροπορική ισχύ και (4)Να διαθέτει ικανή δυνατότητα 
αερομεταφορών. 

 Η οικονομική κρίση της χώρας δεν μας απαλλάσσει από την ευθύνη και ανάγκη για 
Εθνική Άμυνα. Σε περιόδους κρίσεων οι διαδικασίες και το νομικό πλαίσιο πρέπει να έχουν 
τον κατάλληλο προσανατολισμό ώστε να υπηρετούνται ζωτικοί τομείς του Κράτους , όπως 
η Ασφάλεια και η Άμυνα. 
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 Στον παγκόσμιο χάρτη, τα σημεία με τις περιοχές πολέμου-αστάθειας καλύπτουν 
περισσότερο από το 50% του πλανήτη, βαθμολογούμενες, από τους διεθνείς οίκους 
άμυνας & ασφάλειας, με σκορ από 50-100, σε ότι αφορά την αστάθεια.  
Σύμφωνα με τις στρατηγικές υπηρεσίες ανάλυσης των ΗΠΑ, το μελλοντικό περιβάλλον 
που θα κληθούν οι ΕΔ να επιχειρήσουν περιλαμβάνει μια τεράστια ποικιλία προκλήσεων 
και πολέμων μεταξύ χωρών, όπως αμφισβητήσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων, αστάθεια, 
τρομοκρατία, ισλαμισμός και στις περισσότερες εξ αυτών να διεξάγονται επιχειρήσεις που 
εμπλέκεται η Αεροπορική Ισχύς, ως καταλύτης στην Αμυντική Ισχύ μιας χώρας. 

 Οι απαιτήσεις για τις ΠΑ παγκοσμίως εστιάζονται σε πέντε τομείς, NCS3:  
1.Τα NETs-ΔΙΚΤΥΑ. Ένα αυτόματο δικτυοκεντρικό σύστημα σχεδίασης, ελέγχου και 
εκτέλεσης των επιχειρήσεων, το οποίο χρησιμοποιεί όλα τα μέσα που διαθέτει σήμερα η 
αεροπορική ισχύς: δορυφόρους, σύστημα εναερίου ελέγχου, αφη ΗΠ, λαμβάνει και 
μεταδίδει πληροφορίες και μέσω αυτού οι διοικούντες δίνουν τις εντολές τους και 
κατευθύνουν στην τελική προσπάθεια.  



 

 

2.Το CYBER-Κυβερνοδιάστημα. Αφορά επιχειρήσεις Κυβερνοπολέμου αφορούν το 50% 
των σημερινών διαταγών επιχειρήσεων και συνδέονται απόλυτα με την πεμπτουσία της 
αποστολής της ΠΑ, το πως δηλ. θα μπορείς να ενεργείς ασφαλώς με όλα τα διατιθέμενα 
συστήματα Δ-Ε και πως θα απαγορεύσεις στον αντίπαλο τη χρήση του 
Κυβερνοδιαστήματος. Ένας τομέας που δεν χρειάζονται υψηλά κονδύλια για την άμυνα, 
αλλά άνθρωποι εκπαιδευμένοι, πρωτοπόροι, νεαρά παιδιά και με μεράκι. 
3.Η STEALTH τεχνολογία, η χρήση της οποίας στα αφη επιτυγχάνει τον Αιφνιδιασμό. Οι 
τρόποι αντιμετώπισής της περιλαμβάνουν Ηλεκτροπτικά συστήματα, Πολυφασματικά 
φορητά συστήματα σε Pod αφους και  Διστατικά/Πολυδιστατικά και Space Based Radar, 
εντοπισμού θερμικής ακτινοβολίας που εκπέμπει αφος STEALTH, 
4.Το SPACE-Διάστημα του οποίου η χρήση στις επικοινωνίες και πληροφορίες είναι 
σήμερα απαραίτητη για τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων.  
5.Τα SMART-Έξυπνα Όπλα που δίνουν τη δυνατότητα με πολύ λίγα αφη με πολύ λίγα 
όπλα να πετύχεις το επιθυμητό αποτέλεσμα με τη μικρότερη δυνατή ποιοτική απώλεια.   

 Η γεωπολιτική ανάλυση αστάθειας στην περιοχή μας συνθέτει ένα τόξο 
περιφερειακής αστάθειας και συγκρούσεων (Σκόπια, Κριμαία, Ιράν, Ιράκ, Συρία, Αίγυπτος, 
Λιβύη), που έχουν σχέση με την Τουρκία, η πρώτη και κύρια απειλή για τη χώρα μας, 
σύμφωνα και με την Πολιτική Εθνικής Άμυνας. Οι γεωπολιτικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει η Τουρκία και οι παράγοντες που θα καθοδηγήσουν την ηγεσία της Τουρκίας 
στο πως θα ενεργήσει σε διεθνές επίπεδο και όσον αφορά τη δική μας ασφάλεια, αφορούν 
α)πρωτίστως το όραμα της δημιουργίας του Κουρδιστάν,  β)τις δύο τριμερείς ανεξάρτητες 
αλλά αλληλοκαλυπτόμενες στρατηγικές συμμαχίες Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και Ελλάδας-
Κύπρου-Αιγύπτου, γ)την ΑΟΖ της Κύπρου, οποία συνδέεται με αυτή του Ισραήλ και 
Αιγύπτου, αλλά και με τεράστια οικονομικά συμφέροντα μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών. 

 Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται από την Τουρκία επιθετική ρητορική, ποιοτική 
αναβάθμιση των παραβιάσεων και αμφισβητήσεις της κυριαρχίας μας  σε 16, 17 έως και 
25 ελληνικά νησιά του Αιγαίου και στην Κύπρο από σύσσωμη την πολιτική ηγεσία της 
Τουρκίας. Εξαγγέλλονται μείζονα εξοπλιστικά προγράμματα και άλλα είναι σε εξέλιξη στην 
Τουρκία (F-35, Bayraktar UAS, ‘’Bora’’ Missile, S-400 κλπ).  

 Οι προκλήσεις για την Ελληνική ΠΑ αφορούν κατ’ αρχήν τη μείωση του αμυντικού 
Π/Υ από το 100%(2009) στο 38%(2017). Ο Μ.Ο ηλικίας του στόλου των πολεμικών αφών 
της ΠΑ είναι > 25 ετών, με απαιτούμενες αναβαθμίσεις και δομικές υποστηρίξεις και 
μειωμένο ποσοστό διαθεσιμότητας δραματικά εις βάρος μας εν σχέση με αυτό της τ. ΠΑ. Η 
κυριότερη πρόκληση είναι η έλλειψη χρόνου που δεν έχει η ΠΑ και η Πατρίδα αυτή τη 
στιγμή, δεν είναι μακριά ο χρόνος που το ισοζύγιο μεταξύ των δύο ΠΑ στην περιοχή θα 
ανατραπεί δραματικά και ενδεχομένως να είναι σε μία μη αναστρέψιμη κατάσταση αν δεν 
γίνουν αυτά που λέμε να γίνουν πρωτίστως από την Πολιτεία.   
 
 
 


