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Moshtarak, ζηε δηάιεθην DARI (δηάιεθην πνπ κηιηέηαη ζην Αθγαληζηάλ θαη είλαη ε 

κία από ηηο δύν επίζεκεο γιώζζεο ηνπ, αιιά πξνέξρεηαη από ηελ Αλαηνιηθή 
Πεξζία) θαη ζηα Αξαβηθά, ζεκαίλεη ΜΑΕΗ. 
 
15.000, ινηπόλ ΜΑΕΗ άλδξεο θαη γπλαίθεο, ηνπ Σηξαηνύ θαη ηεο Αζηπλνκίαο ηνπ 
Αθγαληζηάλ θαη ησλ Μνλάδσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ISAF Regional Command (South) 

(ΖΠΑ, Ζ.Β, Γαλία, Δζζνλία θαη Καλαδά), μεθίλεζαλ ηελ κεγαιύηεξε επηρείξεζε, 
ζπλδπαζκέλσλ επηρεηξήζεσλ πνπ είρε λα γίλεη από ην 2001. 
 

Αληηθεηκεληθόο ζθνπόο ηεο Επηρείξεζεο Moshtarak, είλαη ε απνθαηάζηαζε 

ηεο θπξηαξρίαο ηεο λόκηκεο θπβέξλεζεο ηνπ Αθγαληζηάλ ζηελ επαξρία Φεικάλη 
θαη ν θύξηνο ΑΝΣΚ είλαη ε θαηάιεςε ηεο πόιεο Μαξηδά (Marjah), πνπ είλαη ην πην 
ηζρπξό από ηα πξνπύξγηα ησλ Ταιηκπάλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε πόιε Μαξηδά, 
είλαη ην κεγαιύηεξν θέληξν θαιιηέξγεηαο νπίνπ θαη θαηαζθεπήο εθξεθηηθώλ 
κεραληζκώλ. 
 

 
 
 
Σην παξαπάλσ γξάθεκα θαίλνληαη, ε πεξηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε θαηαλνκή 
ησλ πξνζπαζεηώλ, θαη απεηθνλίδνπλ ηηο επηρεηξήζεηο κέρξη θαη ηελ εκέξα D-7.  
 

Σηο διπλανό 
γράθημα ποσ 
είναι από ηην 
ιζηοζελίδα ηοσ 
BBC 
http://news.bbc
.co.uk/2/hi/sout
h_asia/851680
0.stm 
μπορούμε να 
δούμε πολλά 
βίνηεο για κάθε 
ημέρα αγώνα 
από ηην D-1 
μέτρι ηη D-7). 

 

Επιχείρθςθ Moshtarak 

 

Η ςυμβολή των Δυνάμεων Ελικοπτέρων ςτην μαζικότερή τουσ τακτική 

χρηςιμοποίηςη, από την εποχή του Πολέμου του Κόλπου (1991). 

Γράφει ο Army Aviator 

http://armyaviation.wordpress.com 

 

 

http://www.isaf.nato.int/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/8516800.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/8516800.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/8516800.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/8516800.stm
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Ζ γεληθή ηδέα ηεο επηρείξεζεο, είλαη ε δεκηνπξγία ηζρπξώλ 
αεξνπξνγεθπξσκάησλ, κε δηείζδπζε αεξνθίλεησλ δπλάκεσλ θαη δπλάκεσλ  
κεηαθεξόκελσλ κε Δ/Π, γύξσ από ηε πόιε Μαξηδά (Marjah) θαη ηελ πεξηνρή 
Nad-e-Ali. 
 
Γηα θαηάιεςε ηνπ ΑΝΣΚ ηεο πεξηνρήο Nad-e-Ali, ελεξγνύζαλ κηθηέο δπλάκεηο ηνπ 
Ζ.Β, ησλ ΖΠΑ θαη ηνπ Καλαδά, ελώ γηα ηνλ ΑΝΣΚ ηεο πόιεο Μαξηδά (Marjah), 
κηθηέο δπλάκεηο Βξεηαλώλ, Γάιισλ θαη Αθγαλώλ ζηξαηησηώλ. 
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ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ  

(κόλν γηα ηε D-1) 
 
Σηηο 13 Φεβ 2010 ινηπόλ ζηηο 0200 πεξίπνπ βιήζεθαλ από ΔΔ/Π AH-64 θαη 

από ΜΔΑ   Predator νη πξώηνη ζηόρνη πνπ ήηαλ νκάδεο Ταιηκπάλ, πνπ 
παγίδεπαλ δξνκνιόγηα θαη πξνζπαζνύζαλ λα αλαπηύμνπλ αληηαεξνπνξηθά όπια. 

 

 
Ένα CH-147 Chinook ηης Καναδικής Δύναμης Ε/Π, ζε πηήζη ζηην επαρτία Κανηατάρ, ζσνοδεσόμενο από ένα Ε/Π CH-146 Griffon ηο 
οποίο ηοσ παρέτει εγγύς προζηαζία. Η Καναδικής Δύναμης Ε/Π, είναι Τμήμα ηης Καναδικής Αεροπορικής Πηέρσγας Αθγανιζηάν και 
περιλαμβάνει 8 Ε/Π CH-146 Griffons ηων οποίων η κύρια αποζηολή είναι η ζσνοδεία μεηαθορικών Ε/Π και επίγειων θαλάγγων. 
(Master Corporal Angela Abbey/Canadian Forces Combat Camera). 
 
Σηηο 13 Φεβ 2010 ζηηο 0225 είραλ εμαζθαιίζεη όιεο νη Εώλεο Πξνζγεηώζεσο ζηηο 
πεξηνρέο ησλ δύν ΑΝΣΚ, από νκάδεο Δηδηθώλ δπλάκεσλ ησλ ΖΠΑ, Βξεηαλίαο θαη 
Αθγαληζηάλ, πνπ δηείζδπζαλ ζηηο πεξηνρέο από αέξα κε Δ/Π, νη ρεηξηζηέο ησλ 
νπνίσλ πεηνύζαλ κε ΓΝΟ (Γηόπηξεο Νπθηεξηλήο Όξαζεο). Λόγσ ηηο έιιεηςεο 
επαξθνύο αζηξηθνύ θσηόο εθείλε ηελ λύθηα, νη ρεηξηζηέο δηεπθνιύλζεθαλ, κε ηε 

ξίςε infra-red θσηνβνιίδσλ ηηο νπνίεο έξηρλαλ αεξνζθάθε C-130 θαη Harrier AV-
8B ηνπ Σώκαηνο ησλ Ακεξηθαλώλ Πεδνλαπηώλ. 

Αξίζει να ςημειωθεί ότι την 
ευθύνη όλησ τησ επιχείρηςησ έχει 
ο Διοικητήσ του Νότιου Τομέα (ο 

Βρετανόσ Υποςτράτηγοσ Nick 
Carter) και ότι η ςημαςία που 

δίνεται ςε αυτήν, τον υποχρέωςε 
να μετακινήςει το Κυρίωσ 

Στρατηγείο του, από το 
Khandahar ςτο Lashkar Gar 

http://en.wikipedia.org/wiki/AH-64_Apache
http://en.wikipedia.org/wiki/MQ-1_Predator
http://en.wikipedia.org/wiki/Infra-red
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Σηηο 13 Φεβ 2010 ζηηο 0400 ηα πξώηα θύκαηα κε ηξία Δ/Π Chinooks ηεο RAF, 
(από ηα 90 Δ/Π CHINOOK θαη ΔΔ/Π COBRA πνπ ζπλνιηθά έιαβαλ κέξνο ηε 
πξώηε κέξα), πξνζγεησλόηαλ ζηε Ε/Π ΠΖΓΑΣΟΣ γηα ηε θαηάιεςε ηνπ δσηηθνύ 
εδάθνπο Showal ζηε πεξηνρή Chah-e-Anjir.   

 

 

 

Ζ δύλακε πνπ ελεξγνύζε ζηνλ ΑΝΣΚ ηεο πεξηνρήο Nad-e-Ali  (Βξεηαλνί, Γάιινη 
θαη Αθγαλνί), αεξνθηλήζεθε κε 11 Δ/Π Chinook ηεο RAF θαη ηεο Καλαδηθήο 
δύλακεο ηνπ Ν. Τνκέα, 4 Δ/Π UH-60 Blackhawk ησλ ΖΠΑ, 8 ΔΔ/Π ΑΖ-64 Apache 
ησλ ΖΠΑ, 3 Δ/Π Merlin HC3/3A ηεο  RAF θαη 4 εμνπιηζκέλα Δ/Π Griffon ηεο 
Αεξνπνξηθήο Καλαδηθήο Γύλακεο. 

τθ πάνω αριςτερι 
φωτογραφία, ζνα Ε/Π 
CH-147 Chinook, τθσ 
Καναδικισ Δφναμθσ 
Ε/Π. 
τθ κάτω αριςτερι 
φωτογραφία, άνδρεσ 
αποβιβάηονται από 
ζνα Ε/Π τφπου Merlin 

HC3/3A του Η.Β, ςε 

κάποια 
Προκεχωρθμζνθ Βάςθ 
υγκεντρϊςεωσ (FOB. 
Ζνα ιδίου τφπου Ε/Π, 
με κωδικό πτιςθσ 
1419, ζκανε τθ πρϊτθ  
πτιςθ αυτοφ του 
τφπου Ε/Π, ςτο 
Αφγανιςτάν, ςτισ 27 
Νοε 2009, από το Α/Δ 
τθσ Βάςθσ Bastion. 
(Image Crown 
Copyright/Cpl Laura 
Bibby) 

Ζνα Ε/Π CH-146 Griffon τθσ 
Καναδικισ Δφναμθσ Ε/Π, παρζχει 
υποςτιριξθ ςε μεταφορικά Ε/Π. 
ανικει ςτθν Καναδικι Μικτι 
Αεροπορικι Πτζρυγα Αφγανιςτάν, 
ςτθν οποία υπάγονται όλα τα 
αεροπορικά μζςα που διακζτει ο 
Καναδάσ ςτθν ISAF  
(Master Corporal Angela 
Abbey/Canadian Forces Combat Camera) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_Chinook_%28UK_variants%29
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Showal&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Chah-e-Anjir&action=edit&redlink=1
file:///C:/Users/user/Desktop/Operation%20Moshtarak/εδώ%20http:/www.raf.mod.uk/equipment/chinook.cfm
http://www.globallethbridge.com/world/Gallery+Canadian+Soldiers+Afghanistan/2029198/story.html
http://www.globallethbridge.com/world/Gallery+Canadian+Soldiers+Afghanistan/2029198/story.html
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Οι Ζνοπλεσ Δυνάμεισ του 

Καναδά, ζχουν αναπτφξει 

αμιγι γυναικεία πλθρϊματα 

Ε/Π, ςτο Αφγανιςτάν. το Ε/Π 

τθσ εικόνασ, ζνα CH-146 

Griffon,αξίηει να δει κανείσ τισ 

προςκικεσ, ςτο δεξιό του 

πλευρό, προβολζα IR και ςτο 

αριςτερό, ςυςκευι 

παρατιρθςθσ μζςω IR 

αιςκθτιρων. 

Άνδρεσ των Πεηοναυτϊν των 

ΗΠΑ από το 1ο Σάγμα του 6ου 

υντάγματοσ Πεηοναυτϊν, 

επιβιβάηονται ςε Ε/Π CH-53E 

Super Stallion, του 466ου  

υντάγματοσ Βαρζων Ε/Π, 

του 40ου Αεροπορικοφ 

Αποςπάςματοσ, τθσ 

Εκςτρατευτικισ Σαξιαρχίασ 

Πεηοναυτϊν-Αφγανιςτάν, 

ςτισ 13 Φεβ 2010, για να 

αναπτυχκοφν ςτθ πόλθ 

Μαρτηά (Marjah) τθσ 

επαρχίασ Helmand, ςτα 

πλαίςια τθσ Επιχείρθςθσ 

Moshtarak.(U.S. Marine 

Corps photo by Sergeant 

Timothy Brumley/Released) 
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Αθνινύζεζε αεξνκεηαθνξά ηνπιάρηζηνλ 1.000 Ακεξηθαλώλ Πεδνλαπηώλ από 
ειηθόπηεξα CH-53 Super Stallion ελώ ζεκεηώζεθε πξνζβνιή ύπνπησλ ζέζεσλ 
από επηζεηηθά ειηθόπηεξα AH-64 Apache θαη από κε επαλδξσκέλα αεξνζθάθε 
(UAV) Predator. 

Ζ ελέξγεηα ησλ κεηαθνξηθώλ Δ/Π, ππνζηεξηδόηαλ από ηα επηζεηηθά θαη ηα 
εμνπιηζκέλα Δ/Π, αιιά θαη από ππξνβνιηθό, από ηε Βάζε ησλ Βξεηαλώλ Camp 
Bastion (15  κίιηα βόξεηα ησλ ΑΝΣΚ), αιιά θαη από άιιεο γύξσ από ηε πεξηνρή 
ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Αμίδεη λα δνύκε νξηζκέλα ζεκεία από ηε ζπλέληεπμε πνπ ππάξρεη ζηελ επίζεκε 
ηζηνζειίδα ηνπ ΥΔΘΑ ηνπ Ζ.Β,  ηνπ  Flight Lieutenant Chris 'Haz' Hasler, ρεηξηζηή 
Chinook ηεο RAF: 

 

Flight Lieutenant Chris 'Haz' Hasler. Χειριςτισ Ε/Π Chinook HC2/2A/3, τθσ RAF. 

 

Flight Lieutenant Chris 'Haz' Hasler ςτο πιλοτιριο του Chinook Chinook HC2/2A/3 

Πνπ ζα καο δώζνπλ θαη άιια ζηνηρεία ηνπ ηξόπνπ δηεμαγσγήο ησλ επηρεηξήζεσλ 

ειηθνπηέξσλ ζηελ Δπηρείξεζε MOSHTARAK. 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/CH-53_Super_Stallion
http://en.wikipedia.org/wiki/AH-64_Apache
http://www.mod.uk/DefenceInternet/DefenceNews/MilitaryOperations/RafChinookPilotDescribesHisRoleInOpMoshtarak.htm
http://www.mod.uk/DefenceInternet/DefenceNews/MilitaryOperations/RafChinookPilotDescribesHisRoleInOpMoshtarak.htm
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 

 

«…ήμαςταν πλήρωσ ενήμεροι για την πολυπλοκότητα τησ επιχείρηςησ που επρόκειτο να 

εκτελέςουμε…. 

..ξεκινήςαμε πετώντασ χαμηλά, μέςα ςε μια τελείωσ αςέληνη νύκτα, για τουσ ΑΝΣΚ μασ 

που ήταν γύρω από την πόλη  Showal, που οι πληροφορίεσ μασ έλεγαν ότι υπήρχε ςοβαρή 

παρουςία των Ταλιμπάν…. (ς.ς η πόλη θεωρείται η ‘’πρωτεύουςα’’ των Ταλιμπάν, ςτην 

επαρχία Helmand). 

….κατά τη διάρκεια τησ πτήςησ τα επίπεδα του αςτρικού φωτιςμού ήταν τόςο χαμηλά 

που ακόμη και με τισ ΔΝΟ (NVG-night vision goggles), δεν έβλεπεσ τίποτε άλλο εκτόσ από 

ένα ςκούρο πράςινο τίποτε…. 

….λίγο μίλια πριν να φθάςουμε για τη τελική προςέγγιςη ςτισ προκαθοριςμένεσ ζώνεσ 

προςγείωςησ, μέςα από τισ ΔΝΟ, είδαμε πλέον φωτιςμένη τη περιοχή, από τισ υπέρυθρεσ 

φωτοβολίδεσ που έριχναν τα C-130 που πετούςαν από πάνω μασ…. 

 …φθάνοντασ ςτην τελική, οι ςχηματιςμοί των Chinook δέθηκαν πιο ςφικτά, με τη ςτάςη 

τησ κεφαλήσ των Ε/Π αναςηκωμένη πολύ, για να πετύχουμε γρήγορη επιβράδυνςη τησ 

ταχύτητασ αέροσ των Ε/Π. Οι πίςω τροχοί τουσ ςχεδόν βούλιαξαν μέςα ςτο μαλακό 

έδαφοσ των ζωνών προςγείωςησ και έγινε ταχεία αποβίβαςη των ςτρατιωτών του 

Βαςιλικού Τάγματοσ τησ Ουαλίασ (Royal Welsh) και του Εθνικού Στρατού του 

Αφγανιςτάν (ANA-Afghan National Army), που μεταφέραμε. Σε δευτερόλεπτα οι 

ςχηματιςμοί απογειωθήκαν, με προοριςμό το αεροδρόμιο   τησ Βάςησ  Bastion, για να 

παραλάβουμε το δεύτερο κύμα του προςωπικού…. 

…Σε περίπου 2 ώρεσ, ο ςχηματιςμόσ μου, από 4 Ε/Π Σινούκ, μετέφερε γύρω ςτουσ 650 

ςτρατιώτεσ, ςτον ΑΝΣΚ…..  

Flight Lieutenant Chris 'Haz' Hasler 

 

 

Μεγάλοσ αρικμόσ ςτρατευμάτων για αερομθχανοκίνθςθ με Ε/Π και από 

διαφορετικζσ περιοχζσ φόρτωςθσ, που προζρχονταν από τζςςερα τουλάχιςτον 

διαφορετικά κράτθ και με διαφορετικι μθτρικι γλϊςςα, που ςθμαίνει εφαρμογι 

των κοινά αποδεκτϊν ΒΟΕ και κεςπιςμζνων διαδικαςιϊν, με κρθςκευτικι 

ευλάβεια. 
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Πολλζσ οι ηώνεσ προςγείωςθσ, γφρω από τουσ δφο ΑΝΚ τθσ 

επιχείρθςθσ, ςτισ οποίεσ ζπρεπε να επιτευχκεί ταυτόχρονθ προςγείωςθ 

των κυμάτων των Ε/Π, που ςυνεπάγεται ΑΡΙΣΟ ςχεδιαςμό και ΑΡΙΣΟ 

ςυντονιςμό, άρα ικανό και υψθλοφ επαγγελματιςμοφ Επιτελείο, που κα 

ζχει τισ γνϊςεισ και τισ ικανότθτεσ να ςχεδιάηει, να ςυντονίςει και να 

διευκφνει. 

 

Όλεσ οι πτιςεισ (τουλάχιςτον τθν D-1), ζγιναν βράδυ, επιχειρθςιακι 

ανάγκθ που ςυνεπάγεται, πλιρθ και ολοκλθρωμζνθ χριςθ ςυςκευϊν 

Νυκτερινισ Όραςθσ. Άριςτα εκπαιδευμζνα ςε πτιςεισ με ΔΝΟ, πλθρϊματα 

Ε/Π, με πεικαρχία και μεγάλο βακμό επαγγελματιςμοφ, μια που οι πτιςεισ 

ζπρεπε να γίνουν ςε high and hot περιβάλλοντα. Ασ μθν μασ διαφεφγει τθσ 

προςοχισ, ότι το χαμθλότερο ςθμείο προςγείωςθσ ςτθ περιοχι των ΑΝΚ, 

βριςκόταν ςε υψόμετρο 2600 ποδϊν, με ότι αυτό ςυνεπάγεται, για του 

γνωρίηοντεσ…. 

 

Πζραν όλων αυτών, όπωσ ιδθ ζχουμε αναφζρει και ςτο ςθμείωμά μασ 

Έτσι για να είμαστε ενημερωμένοι..  
υπιρξε ςοβαρι και πλιρωσ επαγγελματικι μζριμνα των προϊςταμζνων των 

πλθρωμάτων, για τθν ςωςτι και πλιρθ εκπαίδευςι τουσ, ςε τζτοιου είδουσ 

επιχειρθςιακά περιβάλλοντα. 

 

http://armyaviation.wordpress.com/2009/12/10/%ce%ad%cf%84%cf%83%ce%b9-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%bd%ce%b1-%ce%b5%ce%af%ce%bc%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b5-%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%bf%ce%b9/
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Δεν κα πρζπει να μασ διαφεφγει ότι ο ςυνδυαςμόσ και ςυντονιςμόσ, τζτοιου 

μεγάλου αρικμοφ αεροπορικών μζςων (εννοϊ Ε/Π), διαφόρων εκνικοτιτων 

(ΗΠΑ, Η.Β, Καναδάσ, Γαλλία κλπ.), αλλά και θ εφαρμογι των ίδιων 

διαδικαςιϊν και τεχνικϊν, προχποκζτει κοινι προςπάκεια, ζξω και πζρα από 

τα εκνικά κακιερωμζνα, αφοςιωμζνθ ςτουσ κοινοφσ ςκοποφσ του ΝΑΣΟ 

(εφαρμογι των ΣΤΠ κ.λπ., κ.λπ.), που με τθ ςειρά του ςθμαίνει, ςοβαρι 

αντιμετϊπιςθ, από του καιροφ τθσ ειρινθσ, όλων όςων προβλζπονται ςτισ 

ΣΤΠ και ενςωμάτωςθ αυτϊν ςτισ εκνικζσ διαδικαςίεσ και κανονιςμοφσ, μια 

και εφόςον κζλουμε να λεγόμαςτε ‘’εταίροι’’ ςε αυτό που ςιμερα είναι το 

ΝΑΣΟ. 

 

τον κοινό ςκοπό των ςυνδυαςμζνων επιχειριςεων, όπωσ είδαμε και από 

τθ περιλθπτικι εξιςτόρθςθ τθσ πρϊτθσ θμζρασ τθσ επιχείρθςθσ 

MOSHTARAK, οι κακϊσ εννοοφμενοι εγωιςμοί, δεν χωροφν ςε 

επαγγελματίεσ και ςοβαροφσ καριερίςτεσ. Αναφζρομαι, ςτθ ςυνολικι 

προςπάκεια όλων των διακζςιμων μζςων για τθν επιτυχία των 

αεροκινιςεων ι αερομθχανοκινιςεων (air mechanize), για τθν επιτυχι 

εξζλιξθ των οποίων, χρθςιμοποιικθκαν (για να φωτίςουν το πεδίο των 

ηωνϊν προςγείωςθσ), από αεροςκάφθ Harrier AV-8B του ϊματοσ των 

Αμερικανϊν Πεηοναυτϊν, μζχρι C-130.  

Αυτό ςθμαίνει ζνασ Διοικεί, ζνασ ςχεδιάηει και όλοι οι άλλοι (κάνουν το 

παπάκι και) εκτελοφν……. 

 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ MOSHTARK 11 

 

                                                                     http://armyaviation.wordpress.com 

 

 

Όια απηά, κπνξεί λα αθνύγνληαη ‘’ηεηξηκκέλα’’ γηα θάπνηνπο πνπ καο δηαβάδνπλ, 

αιιά εκείο μέξνπκε – θαιύηεξα από θάζε άιινλ – όηη ρξεηάδεηαη, θαη γλώζεηο θαη 

ζέιεζε, αιιά θαη πξνζπάζεηα.  

Αλ βέβαηα ζειήζνπκε λα θνηηάμνπκε ιίγν πην βαζεηά (θαη πην πίζσ), ζα δνύκε ηε 

ζπκβνιή ηνπ πξνζωπηθνύ εδάθνπο πνπ ήηαλ ‘’αθηεξωκέλν’’ ζηελ 

ππνζηήξημε ηωλ αεξνπνξηθώλ κέζωλ. Τνπο ‘’αθαλείο’’ ήξωεο, θάζε 

επηηπρίαο, θάζε ελέξγεηαο….  

Για μια ακόμθ φορά, αποδείχκθκε ότι τελικά το μεταφορικό Ε/Π, 

‘’νίκθςε’’ το Ε/Π εφόδου (assault), πράγμα που είχαμε ζγκαιρα 

επιςθμάνει  με το ςθμείωμα μασ  ΣΟ CHINOOK ΑΝΣΙΚΑΘΙΣΑ ΣΟ 

BLACKHAWK ΣΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ. 

Σοφτο ςυνάγεται από τθ μαηικι χρθςιμοποίθςθ των Ε/Π Chinook, Ε/Π CH-

53 E Super Stallion και Ε/Π Merlin HC3/3A, ςε ρόλο Ε/Π εφόδου και όχι των 

Ε/Π Blackhawk, λόγω τθσ μικρισ τουσ μεταφορικισ ικανότθτασ, αλλά και 

των μειωμζνων δυνατοτιτων λόγω του high and hot επιχειρθςιακοφ 

περιβάλλοντοσ. 

Όλεσ οι ςυμμετζχουςεσ ςτθν επιχείρθςθ δυνάμεισ μεταφορικών Ε/Π, 

ςυνοδεφονται και προςτατεφονται από αντίςτοιχθ δφναμθ 

επικετικών ι/και εξοπλιςμζνων Ε/Π, ςε μόνιμθ βάςθ. Ακόμθ και οι 

Καναδοί, που δεν διακζτουν ΕΕ/Π, ζχουν εξοπλίςει τα δικινθτιρια 

Griffon τουσ, με πολυβόλα κυρϊν (ότι και μείσ με τα UH-1H), για να 

παρζχουν – ςτοιχειϊδθ μεν, απαραίτθτθ όμωσ και μόνο για το θκικό 

των πλθρωμάτων  - προςταςία ςτουσ ςχθματιςμοφσ των μεταφορικϊν 

Ε/Π.  

Ο τρόποσ βζβαια αυτόσ τθσ τακτικισ χρθςιμοποίθςθσ των ΕΕ/Π, 

κακόλου δεν περιορίηει τθν ςθμαςία και αξία τουσ…. 

Εξάλλου το ζχουμε πει πολλζσ φορζσ, οι δυνατότθτεσ του ΕΕ/Π 

περιορίηονται μόνο ….από τθ φανταςία  αυτοφ που ςχεδιάηει τθ 

χρθςιμοποίθςι τουσ……. 

 

 

http://armyaviation.wordpress.com/2009/07/22/%cf%84%ce%bf-chinook-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%bf-blackhawk-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%83-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b5/
http://armyaviation.wordpress.com/2009/07/22/%cf%84%ce%bf-chinook-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%bf-blackhawk-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%83-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b5/
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Μεγάιε ηζηνξία, απηή ηνπ πξνζσπηθνύ εδάθνπο (ηερληθνί, εθνδηαζηέο θ.ιπ.), 

κεγάινο παξάγσλ, πνπ πξέπεη λα κέλεη έμσ θαη πέξα από παξαγνληηζκνύο, 

θιίθεο, θόκπιεμ θαη ‘’ίληξηγθεο’’ θαη πνηέ λα κελ παξαγθσλίδεηαη (για να μην ηα πάρω 

ζηο κρανίο και πω ηίποηε πιο ζοβαρό ζηο διεθνές ζηερέωμα ηοσ διαδικηύοσ……..).  

 

Army Aviator 
Φεβρουάριοσ 2010 
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