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Η Αθήνα έχει υιοθετήσει την τακτική να χαρακτηρίζει τα τουρκικά αεροσκάφη στον τομέα ευθύνης του €Α(Κ με την ταυτότητα «ύποπτα έως εχθρικά». Η 
στάση αυτή έχει γίνει αιτία έντονων τριβών με τη Συμμαχία.

και ενημέρωσης των Βρυξελλών για την τουρκική δραστηριότητα
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Της ΔΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Χωρίς αποτύπωση τηε τουρκ ικά  
δραστηριότηταε στο Αιγαίο στο 
αρχηγείο του ΝΑΤΟ στιε Βρυξέλλεε 
κινδυνεύει να μείνει η Αθήνα, λόγω 
τω ν  μεταβολών που επέρχονται α
πό τη νέα δομή διοίκησηε τηε Συμ- 
μαχίαε και τω ν αλλαγών τω ν κέ
ντρων επιχειρήσεων στην Ευρώπη, 
η οποία έχει ήδη δρομολογηθεί 
και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 
αργότερο μέχρι το τέλοε του χρόνου. 
Το θέμα δείχνει τεχνικό, ωστόσο α
πειλεί να ανατρέψει την πάγια επι
λογή τηε Αθήναε να μεταβιβάζει στο 
Γενικό Αρχηγείο του ΝΑΤΟ όλα τα 
σήματα παραβάσεων των τουρκικών 
μαχητικών αεροσκαφών στο Αι
γαίο, ώστε να μην υπάρχει αμφι
σβήτηση τηε εκδήλωσηε προκλη- 
τικότηταε από πλευράε τηε γείτονοε. 
Αε πάρουμε, όμωε, τα πράγματα α
πό την αρχή.

Η νέα δομή διοίκησηε του ΝΑΤΟ 
προβλέπει ότι τα δέκα κέντρα επι
χειρήσεων στην Ευρώπη, που κα-

Τα δέκα CAOC γίνονται 
τέσσερα και αυτό 
της Λάρισας θα έχει 
την ευθύνη για τον 
εναέριο χώρο Ελλάδας, 
Τουρκίας, Βουλγαρίας 
και Ρουμανίας.

λύπτουν τιε αεροπορικέε επιχειρή- 
σειε, γίνονται τέσσερα, με την κα
τάργηση τω ν υπολοίπων. Στα κέ
ντρα αυτά μεταφέρεται η εικόνα τηε 
εναέριαε κυκλοφορίαε που κατα
γράφουν τα ραντάρ τω ν χωρών-με- 
λών τηε Συμμαχίαε. Στην περιοχή 
τηε Μεσογείου, υπήρχαν βάσει τηε 
προηγούμενηε δομήε τέσσερα κέ
ντρα  επιχειρήσεων: σε Ισπανία, 
Ιταλία, Ελλάδα και Τουρκία. Με τη 
νέα δομή, περιορίζονται σε δύο, έ
να στην Ιταλία και ένα στην Ελλά
δα, το οποίο θα είναι υπεύθυνο, σε 
νατοϊκό επίπεδο, για τον εναέριο χώ
ρο Ελλάδαε, Τουρκίαε, Βουλγαρίαε 
και Ρουμανίαε. Ετσι, το έωε τώρα 
CAOC 7 (Combined Air Operation 
Center), τηε Λάρισαε, μετονομάζε
ται σε CAOC 4 και έχει την ευθύνη, 
στο  πλαίσιο του ΝΑΤΟ, παρακο- 
λούθησηε, διευκρίνισηε και τακτι- 
κήε ενέργειαε για ό,τι αφορά τον ε
ναέριο χώρο των τεσσάρων χωρών.

Με την έωε τώρα δομή, η Αθήνα 
είχε ορίσει τον τομέα ευθύνηε του 
CAOC 7 με βάση τα όρια του FIR 
Αθηνών. Ο ίδιοε τομέαε ευθύνηε ί- 
σχυε και παλαιότερα, για οποιοδή- 
ποτε νατοϊκό κέντρο επιχειρήσεων 
στην Ελλάδα. Οποιοδήποτε αερο- 
σκάφοε εισέρχεται σ τον τομέα ευ-



θύνης χαρακτηρίζεται με μία «ταυ
τότητα». Υπάρχουν τέσσερις «ταυ
τότητες»: φίλιο, άγνωστο, ύποπτο ωε 
εχθρικό και εχθρικό. Η Αθήνα έχει 
υιοθετήσει παγίωε ωε εθνική επι
λογή τη ν τακτική να χαρακτηρίζει 
τα τουρκικά αεροσκάφη που ει
σέρχονται στον τομέα ευθύνηε του 
CAOC με την «ταυτότητα» ύποπτα 
ωε εχθρικά. Μάλιστα, η συγκεκρι
μένη τακτική τηε χώραε μαε έχει γί
νει αιτία τριβών με τη Συμμαχία, κα- 
θώε σε νατοϊκό επίπεδο θεωρείται 
αντιδεοντολογικό να δίδεται αυτή 
η «ταυτότητα» σε αεροσκάφοε συμ
μάχου δυνάμεωε. Ωστόσο, παρά 
τιε κατ’ επανάληψη οχλήσειε από 
την πλευρά του ΝΑΤΟ, για τιε οποίεε 
υπάρχει εκτίμηση ότι ήταν εν πολ- 
λοίε υποκινούμενεε και από την 
Αγκυρα, η Αθήνα συνέχισε αυτή την 
τακτική, επαναλαμβάνοντας το ε
πιχείρημα ότι αποτελεί εθνική επι
λογή.

Η σημασία τηε καταγραφής είναι 
ιδιαίτερη. Η εικόνα τηε κίνησης που 
καταγράφεται από το ΟΑΟΟ τηε Λά-

Εχει αποφασισθεί η 
εναλλαγή της διοίκησης 
του στρατηγείου -με 
εκπροσώπους και των 
τεσσάρων χωρών, χωρίς 
να καθοριστούν οι 
περαιτέρω λεπτομέρειες.

ρισαε, όπωε και από τα υπόλοιπα 
ΟΑΟΟ, διαβιβάζεται στο Αρχηγείο 
του ΝΑΤΟ, στιε Βρυξέλλες. Ετσι, η 
ελληνική πλευρά μπορούσε ανά 
πάσα στιγμή να επικαλεστεί τιε σχε
τικές καταγραφές για να αποδείξει 
τιε κινήσεις τηε Τουρκίας στο Αιγαίο, 
ενώ δεν μπορούσε σε καμιά περί
πτωση η νατο'ΐκή διοίκηση να επι
καλεστεί άγνοια τηε τουρκικής προ
κλητικότητας.

Σε σχέση με το ΟΑΟΟ 4, είχε τε 
θεί και ζήτημα τηε διοίκησης. Οταν 
έγινε η διαπραγμάτευση για τη 
νέα δομή του ΝΑΤΟ, η Τουρκία πή
ρε την έδρα του αεροπορικού στρα
τηγείου τηε Συμμαχίαε στη Σμύρνη 
και η Ελλάδα το κέντρο επιχειρή
σεων, που παραμένει στη Λάρισα, 
με διευρυμένο πεδίο ευθύνηε. Ωστό
σο, προ μηνών, η Τουρκία έθεσε θέ
μα διοίκησης του κέντρου επιχει
ρήσεων τηε Λάρισας. Εχει αποφα- 
σισθεί η εναλλαγή διοίκησης με εκ
προσώπους και τω ν τεσσάρων χω
ρών που καλύπτει το κέντρο επι
χειρήσεων. Μένει να καθοριστούν 
οι τελευταίες λεπτομέρειες ωε προε 
τον  χρόνο διάρκειας τηε κάθε διοί- 

§ κησηε και για τον συνδυασμό δι
οικητών και υποδιοικητών προερ
χόμενων από διαφορετικές χώρεε.


