
Ο σκοπός αυτού του άρθρου 

εντάσσεται στα πλαίσια της γνώσης και ανάλυσης των τουρκικών 

επιχειρησιακών δυνατοτήτων στον τομέα των Ειδικών Δυνάμεων και 

του Ανορθόδοξου Πολέμου. Έχει ως στόχο σε πρώτη φάση να 

καταγράψει τη σύνθεση και τη συγκρότηση της εχθρικής απειλής με 

στοιχεία και πληροφορίες που θα δώσουν μια ακριβή και 

αντικειμενική εικόνα για τη τουρκική απειλή που πρεσβεύουν οι 

Τουρκικές Ειδικές Δυνάμεις. Πάγια θέση και άποψη των 

συντελεστών της παρούσας ιστοσελίδας είναι πως την απειλή δεν 

πρέπει να την υπερεκτιμούμε αλλά ούτε και να την υποτιμούμε. 

 

Πολλάκις έχουμε τονίσει πως τα σκάφη που διαθέτει η ΑΣΔΕΝ είναι 

παντελώς ακατάλληλα. Είναι απαράδεκτο να μην μπορεί να βρεθεί 

ένα κονδύλι 50 εκατ ευρώ να αγοραστούν σύγχρονα σκάφη. 

Σε αυτό το άρθρο, θα αναλύσουμε τις Τουρκικές Δυνάμεις 

Καταδρομών, που είναι ένα τμήμα μόνο των Τουρκικών Ειδικών 

Δυνάμεων. Σε επόμενο άρθρο θα αναλύσουμε και τις υπόλοιπες 



Τουρκικές Ειδικές Δυνάμεις, όπως τις Ειδικές Δυνάμεις του Τουρκικού 

ΓΕΕΘΑ (Bordo Bereli), την Ταξιαρχία Πεζοναυτών και τα τμήματα 

Υποβρύχιων Καταστροφέων SAS και SAT. 

Εισαγωγή – Ορισμοί 

Οι Δυνάμεις Καταδρομών, ως Ειδικές Δυνάμεις, είναι κατεξοχήν 

κατάλληλες λόγω δομής, εκπαίδευσης και υλικού, για την εκτέλεση 

Καταδρομικών Επιχειρήσεων, Επιχειρήσεων Σταθεροποιήσεως 

(Αγώνα εναντίον ανταρτών) και Ανορθόδοξου Πολέμου, είτε 

ανεξάρτητες, είτε σε συνεργασία µε άλλες Μονάδες των Όπλων και 

των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Μπορούν να εκτελέσουν τις 

επιχειρήσεις τους είτε από φίλια βάση είτε από βάση στα µετόπισθεν 

του εχθρού. Με την κατάλληλη ενίσχυση κυρίως σε όπλα καμπύλης 

τροχιάς και Α-Τ, μπορούν να εκτελέσουν και Τακτικές επιχειρήσεις, 

σε περιορισμένη όμως κλίμακα. 

 

Εκτός από την έλλειψη ταχυπλόων σκαφών, σοβαρό ζήτημα υπάρχει 

και στα ενάερια μέσα αφού η απαξίωση των ΝΗ90 οδηγεί στην 



χρήση των UH-1H με πολλαπλούς περιορισμούς (πτήση νύχτα, πάνω 

από θάλασσα κτλ). Η έλευση των Chinook από τις ΗΠΑ λύνει εν μέρει 

το πρόβλημα υπό τη προϋπόθεση πως οι ελληνικές δυνάμεις θα 

αναπτυχθούν προ κρίσης/ έντασης. 

Οι χαρακτηριστικές ιδιότητες των ∆υνάµεων Κ/∆ είναι οι παρακάτω 

: 

α. Είναι δυνάµεις επιθετικές οι οποίες σπάνια αναλαµβάνουν 

αµυντικές αποστολές. 

β. Είναι Ειδικές Μονάδες (διαφέρουν από το Πεζικό ως προς τον τρόπο 

ενεργείας). 

γ. Η δράση τους στηρίζεται κυρίως στην ταχύτητα ενεργείας και 

στον αιφνιδιασµό, κι όχι τόσο στο πυρ και τον ελιγμό όπως οι 

δυνάμεις συμβατικού Πεζικού. 

δ. ∆ιαθέτουν µεγάλη ισχύ πυρός, ελαφρών κυρίως όπλων, για µικρή 

όµως χρονική διάρκεια. 

ε. Απαιτούν υψηλό βαθµό εκπαίδευσης, άριστο ηθικό και άριστα 

υλικά. 

στ. ∆ιακρίνονται για το αναπτυγµένο πνεύµα Μονάδας. 

ζ. ∆ιαθέτουν εύκαµπτη και ευέλικτη οργάνωση. 

η. Προσαρµόζονται εύκολα στον ΑΝΣΚ (Αντικειμενικό Σκοπό). 

θ. Η συνηθέστερη τακτική τους είναι η εφαρµογή της µεθόδου 

«ταχεία κρούση και αποµάκρυνση». 



 

Στη Περιοχή Ευθύνης της ΑΣΔΕΝ τα κύρια νησιά συγκροτούν τη 

Δύναμη Αμέσου Επεμβάσεως.Πρόκειται για Αμφίβιους Καταδρομείς 

με Πεζικό σε αποστολές προκατάληψης ή ανακατάληψης 

μικρονησίδων ή βραχονησίδων. Εδώ εγείρεται ζήτημα 

αλληλοϋποστήριξης των νήσων. 

Δομή Ελληνικών Ειδικών Δυνάμεων 

Κυριότερη εξέλιξη που έλαβε χώρα ήταν η συγκρότηση της 

Διακλαδικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων υπό το ΓΕΕΘΑ που 

ανέλαβε τις μονάδες ειδικών επιχειρήσεων: ΔΥΚ, ΕΤΑ, Ζ ΜΑΚ, 31 

ΜΕΕΔ, ΜΥΑ. Πρόσφατως αποφασίστηκε η ίδρυση της Διακλαδικής 

Διοίκησης Ειδικού Πολέμου που περιλαμβάνει όλες τις μονάδες και 

σχηματισμούς εκτός των παραπάνω μονάδων. 

Οι ελληνικές ειδικές δυνάμεις είναι αναλόγως του κλάδου των 

Ενόπλων Δυνάμεων και χωρίζονται ως εξής: 

Η Π.Α διαθέτει την 31η Μοίρα Επιχειρήσεων Έρευνας Διάσωσης που 

υπάγεται στην Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης. 



Το Π.Ν διαθέτει την Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών που 

υπάγεται στο Αρχηγείο Στόλου. 

Ο Ε.Σ έχει στην δύναμη του τις ακόλουθες μονάδες: 

Την 1η Ταξιαρχία Καταδρομών Αλεξιπτωτιστών με έδρα την 

Ρεντίνα που περιλαμβάνει: 

Μοίρες Καταδρομών στην Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα τις Β’ ΜΚ 

στην Νάουσα, την Δ’ στην Ρεντίνα και την Ε’ στην Δράμα, καθώς 

και αριθμό εφεδρικών Μοιρών Κ/Δ. 

Μοίρες Αλεξιπτωτιστών σε Κρήτη (Μάλεμε) και Αττική 

(Ασπρόπυργος) αντίστοιχα που περιλαμβάνει την 1η ΜΑΛ και την 

2η. Τόσο οι Μοίρες Καταδρομών όσο και οι Μοίρες των 

Αλεξιπτωτιστών είναι μεγέθους Τάγματος. 

Την 32α Ταξιαρχία Πεζοναυτών με έδρα τον Βόλο που περιλαμβάνει: 

το 505 και 521 Τάγματα στον Βόλο και το 575 στην Αυλώνα, το 

32ο Τάγμα Υποστηρίξεως, την 32η Ίλη Μέσων Αρμάτων, την 32α 

Μοίρα Πεδινού Πυροβολικού, τον 32ο Λόχο Διαβιβάσεων και τον 32ο 

Λόχο Μηχανικού. 

Την 13η Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων που περιλαμβάνει: 

Το Ειδικό Τμήμα Αλεξιπτωτιστών. 

Την Ζ’ Μοίρα Αμφίβιων Καταδρομών. 

Πέντε Αμφίβιες Μοίρες Καταδρομών ή Ειδικά Τάγματα Εθνοφυλακής. 

Την 71η Α/Μ Ταξιαρχία Πεζικού. Έχει δύναμη 3 Ταγμάτων Α/Μ 

ΠΖ, Μοίρα Πεδινού Πυροβολικού, Πυροβολαρχία Α/Α Πυροβολικού 

και τα απαραίτητα τμήματα υποστήριξης. 

5η Α/Μ Ταξιαρχία. 

Να σημειώσουμε εδώ, ότι περιλαμβάνονται μόνο οι ενεργές Μονάδες 

ΕΔ κι όχι οι δεκάδες εφεδρικοί Λόχοι Καταδρομών (ΛΟΚ). Για τις 

Ελληνικές ΕΔ θα ακολουθήσει εκτενές άρθρο στο βραχυπρόθεσμο 

μέλλον. 



 

Τα σκάφη της ελληνικής εταιρείας MOTOMARINE τύπου Magna 960 

RIB. Χρησιμοποιούνται από τις Μοίρες Αμφίβιων Καταδρομών ή 

ΕΤΕΘ. Δεν προσφέρουν καμία προστασία από τα στοιχεία της φύσης 

και το εχθρικό πυρ. 

Η Τουρκική Απειλή 

Η Τουρκία τα τελευταία χρόνια έχει επιδείξει ιδιαίτερο ζήλο για τις 

Ειδικές Δυνάμεις της, τόσο σε οργανωτικό επίπεδο, όσο και στον 

εξοπλισμό τους. Ο λόγος που γινεται αυτό είναι οι συνεχείς 

επιχειρήσεις εναντίον του PKK, καθώς και οι επιχειρήσεις στο Ιράκ 

και τη Συρία. Σε όλα τα προαναφερθέντα μέτωπα επιχειρήσεων που 

έχει ανοιξει, οι απειλές που αντιμετωπίζει είναι ασύμμετρες, 

συνεπώς απαιτούνται ειδικές δυνάμεις επιθετικού χαρακτήρα και 

υψηλού επιπέδου, οι οποίες θα μπορούν να πετυχαίνουν τους 

εκάστοτε αντικειμενικούς σκοπούς (ΑΝΣΚ). 



ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ 

Δυνάμεις Καταδρομών διαθέτουν ο Τουρκικός Στρατός και η 

Τουρκική 

Στρατοχωροφυλακη. 

Τουρκικός Στρατός 

Σύμφωνα με ανοικτές πηγές, οι Δυνάμεις Κ/Δ του Τουρκικού 

Στρατού συγκροτούνται σε επτά (7) Ταξιαρχίες (των 4-5 Ταγμάτων), 

δυο Συντάγματα (των 3 Ταγματων), κι ένα Τάγμα ορεινών Κ/Δ. 

Συνολικά δηλαδή εκτιμάται οτι ο Τουρκικός Στρατός διαθέτει 35-40 

Τάγματα Κ/Δ. 

Οι σχηματισμοί έχουν ως εξής: 

Κέντρο Εκπαιδεύσης ορεινών Κ/Δ, με έδρα το Egirdir. Είναι 

σχηματισμός επιπέδου Συντάγματος. 

1η Ταξιαρχία Κ/Δ (4ο ΣΣ), με έδρα την Καισάρεια. Σην 1η Ταξ. Κ/Δ 

ανήκει και το Τουρκικό Τάγμα Αλεξιπτωτιστών. 

2η Ταξιαρχία Κ/Δ (4ο ΣΣ), με έδρα το Bolu. 

3η Ταξιαρχία Κ/Δ (2η Στρατιά), με έδρα την Siirt. 

4η Ταξιαρχία Κ/Δ (1η Στρατιά), με έδρα τη Βιζύη. Αν κι έχει 

μετασταθμεύσει από το 1996 στο Τουντσελι της ΝΑ Τουρίας, 

εκτιμάται ότι αναμένεται να δράσει υπέρ της 1ης Στρατιάς σε 

περίπτωση Ελληνοτουρκικής αναμέτρησης 

Ταξιαρχία Ορεινών Κ/Δ (2η Στρατιά), με έδρα το Ηakari. 

10η Ταξιαρχία Κ/Δ (3η Στρατιά), με έδρα το Tatvan. Πρόκειται για 

αναδιοργάνωση της πρώην 10ης Μ/Π Ταξιαρχιας ΠΖ. 

49η Ταξιαρχία Κ/Δ (3η Στρατιά), με έδρα το Bingol. Πρόκειται για 

αναδιοργάνωση της πρώην 49ης Μ/Π Ταξιαρχιας ΠΖ. 

5o Σύνταγμα Κ/Δ (1η Στρατιά), με έδρα την Ίμβρο. 

57ο Τάγμα Βουνών και χιονιών (3η Στρατιά). με έδρα το Sarikamis. 

Η διάταξή τους φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 



 

Διάταξη Τουρκικών Δυνάμεων Καταδρομών του Τουρκικού Στρατού. 

Τουρκική Στρατοχωροφυλακη 

Οι Δυνάμεις Κ/Δ της Στρατοχωροφυλακης συγκροτούνται σε μία 

Ταξιαρχία (των 4 Ταγμάτων) και σε 9 Συντάγματα (των 2-3 

Ταγμάτων). Συνολικά η Τουρκική Στρατοχωροφυλακή διαθέτει 25-30 

Τάγματα Κ/Δ, τα οποία σε περίοδο επιχειρήσεων συμμετέχουν 

κανονικά στα σχέδια του Τουρκικού Γενικού Επιτελείου. 

Οι Σχηματισμοί έχουν όπως παρακάτω: 

1η Ταξιαρχία Κ/Δ Σ-Χ, με έδρα το Τσακιρσογκούτ. 

Κέντρο Ελέγχου & Ασκήσεων (επίπεδο Συντάγματος), με έδρα την 

Βιζύη. (1η Στρατιά). 

1ο Σύνταγμα Κ/Δ Σ-Χ, με έδρα το Λίτσε. (2η Στρατιά). 

2ο Σύνταγμα Κ/Δ Σ-Χ, με έδρα το Bingol. (3η Στρατιά). 

3ο Σύνταγμα Κ/Δ Σ-Χ, με έδρα την Πάτνος. (3η Στρατιά) 

4ο Σύνταγμα Κ/Δ Σ-Χ, με έδρα το Σιλβάν. (2η Στρατιά). 

6ο Σύνταγμα Κ/Δ Σ-Χ, με έδρα την Μανίσα. (4η Στρατιά). 

7ο Σύνταγμα Κ/Δ Σ-Χ, με έδρα την Φώκαια. (4η Στρατιά). 

8ο Σύνταγμα Κ/Δ Σ-Χ, με έδρα το Μπευντουσεμπάπ. (2η Στρατιά) 

Τακτικό Σύνταγμα Κ/Δ Σ-Χ, με έδρα την Κωνσταντινούπολη. (1η 

Στρατιά). 



 

Διάταξη των Τουρκικών Δυνάμεων Καταδρομών της Τουρκικής 

Στρατοχωροφυλακής. 

Οργάνωση 

Τάγμα: Ενα Τουρκικό Τάγμα Κ/Δ (ΤΚ/Δ) διαθέτει έναν Λόχο 

Υποστήριξης Επιτελείου και 3 Λόχους ΚΔ. 

 

Δομή Τουρκικού Τάγματος Καταδρομών. 

Λόχος: Ο Τουρκικός Λόχος Κ/Δ διαθέτει την Διμοιρία Διοικήσεως, 



τέσσερίς (4) Διμοιρίες Κρούσης, μια Ομάδα όλμων 81χιλ. κι ένα 

τμήμα παρατηρητών. 

 

Δομή Τουρκικού Λόχου Καταδρομών. 

Οπλισμός 

Ο οπλισμός, όσον αφορά τα βαρέα όπλα, των Τουρκικών Μονάδων 

Κ/Δ είναι αρκετά βαρύς σε διαμέτρημα, αλλά ελαφρύς όσον αφορά 

την κινητικότητα. Συγκεκριμένα, οι Ταξιαρχίες Κ/Δ διαθέτουν 

τμήματα Πυροβολικού, τα οποία είναι εφοδιασμένα με 12 

ρυμουλκούμενα πυροβόλα Μ101 και 8 ρυμουλκούμενα ΠΕΠ ΤR-107. 

Επίσης, υπάρχουν και όλμοι 120/105 και 81 χιλιοστών, οι οποίοι 

είναι ενταγμένοι στα Τάγματα και στους Λόχους αντίστοιχα. Όλα τα 

παραπάνω υποδηλώνουν πως οι Τουρκικές Κ/Δ μοιάζουν κι ενεργούν 

πιο πολύ σαν επίλεκτα αεροκίνητα τμήματα συμβατικού ΠΖ, όπως η 

Ελληνική 71η Α/Μ Ταξιαρχία, παρά σαν τμήματα ειδικών 

δυνάμεων, όπως η Ελληνική Ταξιαρχία Κ/Δ-Α/Λ. 

Συμπέρασμα 



Είναι σαφές πως οι σχετικά «βαριές» Μονάδες Κ/Δ σε συνδυασμό με 

την υψηλή επάνδρωση, την υψηλή «επαγγελματοποίηση» και την 

ύπαρξη πολλών εναέριων μέσων, επιτρέπουν στην Τουρκία να τις 

μετακινεί σε διαφορετικά θέατρα επιχειρήσεων κατά το δοκούν, με 

αποτέλεσμα να «ανακατεύει» την τράπουλα, και να επιτυγχάνει 

απόλυτο στρατηγικό κι επιχειρησιακό αιφνιδιασμό. Η Γεωγραφία της 

Τουρκικής επικράτειας εξάλλου, δεν της επιτρέπει να μετακινεί τις 

συμβατικές της Μονάδες (ΠΖ-ΤΘ) με ταχύτητα. Συνεπώς 

αντιλήφθηκαν σχετικά γρήγορα την ανάγκη για την δημιουργία 

ταχύκινητων Μονάδων Κ/Δ οι οποίες θα μπορούν να δρουν 

μετά από μικρή και γρήγορη προετοιμασία και σε αντιαντάρτικες 

επιχειρήσεις στα Ανατολικά, και σε συμβατικές Επιχειρήσεις στα 

Δυτικά. 

 

Σε περίπτωση κατάληψης ελληνικής βραχονησίδας εάν δεν υπάρξει 

άμεση ανταπόκριση απαιτείται σε δεύτερο χρόνο τοπική αεροπορική 

και ναυτική υπεροχή. 



 

Τα νησιά δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστά σημεία 

άμυνας αλλά ως ενιαίο δίκτυο που θα υποστηρίζονται και θα 

καλύπτονται το ένα με το άλλο. Αυτό προϋποθέτει δυνάμεις 

εύκαμπτες και με τακτική ευελιξία και ευκινησία με τα κατάλληλα 

μέσα φυσικά. 

 

Δράση των Τουρκικών Δυνάμεων Κ/Δ στο Ελληνοτουρκικό Θέατρο 

Επιχειρήσεων. 

Στη Περιοχή Ευθύνης του Δ Σώματος Στρατού τα Τουρκικά 

Τάγματα Καταδρομών αναμένεται να δράσουν στα μετόπισθεν των 

νομών Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης με στόχο τη συνεργασία με 

ακραία στοιχεία της μειονότητας και παραστρατιωτικές ομάδες. 

Παράλληλα, να προβούν σε επιχειρήσεις εναντίον στρατηγικών 

στόχων όπως τακτικά στρατηγεία, σταθμούς διοικήσεως και λοιπά 

έργα υποδομών με στόχο αφενός τη δέσμευση ελληνικών δυνάμεων 



για τη φύλαξη των παραπάνω στόχων και αφετέρου για την 

προσβολή ευπαθών στόχων που χαρακτηρίζονται ως κέντρα βάρους 

με προφανή επιχειρησιακή αξία για τον Ε.Σ. 

Είναι γεγονός και κοινώς παραδεκτό πως τα Τάγματα Καταδρομών 

της Τουρκικής Στρατοχωροφυλακής θα επικεντρωθούν στην ασφάλεια 

της τουρκικής ενδοχώρας και των στόχων ελληνικού ενδιαφέροντος 

και δεν θα δράσουν εναντίον της ελληνικής επικράτειας χωρίς ωστόσο 

αυτό να μπορεί να αποκλειστεί. Παράλληλα, θα αναλάβουν την 

ασφάλεια των τουρκικών μετόπισθεν διασφαλίζοντας την ασφάλεια 

της ηπειρωτικής χώρας απέναντι από το Κουρδικό στοιχείο που 

ενδεχομένως να εκμεταλλευτεί τη κρίση μεταξύ Ελλάδας Τουρκίας 

και να δράσει ευκαιριακά δημιουργώντας συνθήκες 

αποσταθεροποίησης. Συνεπώς, είναι δεδομένη και αυτονόητη η 

δέσμευση Ταγμάτων της Τουρκικής Στρατοχωροφυλακής για 

επιχειρήσεις Εσωτερικής Ασφάλειας. Αντιστοίχως εάν υπήρχε 

ελληνική Χωροφυλακή θα μπορούσε να αναλάβει αυτού του τύπου τις 

αποστολές απαλλάσσοντας τις Ε.Δ. 

 

Η ύπαρξη εκατοντάδων μικρών νησιών και βραχονησίδων αποτελεί 



ιδανικό πεδίο διεξαγωγής αμφίβιων επιχειρήσεων. 

Στη Περιοχή Ευθύνης της ΑΣΔΕΝ τα Τάγματα Καταδρομών του 

Τουρκικού Στρατού θα αναλάβουν να εκμεταλλευτούν το νησιωτικό 

πεδίο των εκατοντάδων νησίδων, βραχονησίδων και ενδιάμεσων 

νήσων δημιουργώντας σύγχυση στα ελληνικά επιτελεία. Άλλωστε η 

γεωγραφία ευνοεί τη τουρκική δραστηριότητα. Το παραπάνω 

δύναται να λάβει χώρα είτε με αεροκίνητες και αεροποβατικές 

ενέργειες είτε με αμφίβιες. Επιπροσθέτως, στόχοι στρατηγικής αξίας 

όπως η Σκύρος ή οι παράκτιες συστοιχίες των Exocet του ΠΝ θα 

αποτελέσουν στόχους για τις Τουρκικές Ειδικές Δυνάμεις. 

 

Hummer με ραντάρ επιτήρησης εδάφους BOR-A-550 της Γαλλικής 

εταιρίας Thales. Οι πληροφορίες είναι ζωτικής σημασίας και αξίας. 



 

Hummer με θερμική κάμερα νυχτερινής επιτήρησης Margot XXXL της 

Γαλλικής εταιρίας Thales (πρώην Thomson-CSF). 

Πρέπει να τονιστεί το γεγονός πως σε ενδεχόμενη αναμέτρηση 

Ελλάδας-Τουρκίας, είναι αδύνατο να χρησιμοποιηθεί το σύνολο των 

Τουρκικών Δυνάμεων Κ/Δ, παρά την όποια ευκολία μετακίνησης 

τους. Τούτο συμβαίνει επειδή στην ΝΑ Τουρκία οι Μονάδες Κ/Δ είναι 

οι μόνες που μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το PKK. 

Συνεπώς, μόνο ένα μέρος τους εκτιμάται ότι θα εμπλακεί έναντι της 

Ελλάδας. Σε συμμετρικές επιχειρήσεις, όπως σε μια Ελληνοτουρική 

αναμέτρηση, οι Μονάδες Κ/Δ μπορούν να αναλάβουν τις εξής 

αποστολές: 

Ταχεία κρούση και δολιοφθορές σε εφεδρείες και θέσεις ΔΜ. 

Εκτέλεση περιπόλων αναγνωρίσεων. 

Κατάδειξη στόχων για το Τουρκικό Πυραυλικό Πυροβολικό. 

Πιο εκτεταμένη αναμένεται να είναι η χρήση Τουρκικών Μονάδων 



Καταδρομών στο θέατρο επιχειρήσεων του Αιγαίου, όπου πέραν των 

πιο πάνω αποστολών, μπορούν να εκτελέσουν και τις κάτωθι: 

Προκατάληψη αφύλαχτης βραχονησίδας. 

Κατάληψη βραχονησίδας. 

Δημιουργία προγεφυρώματος σε μεσαίες και μεγάλες νήσους. 

Δολιοφθορές σε προκεχωρημένες θέσεις ρανταρ, σε Σταθμούς 

Διοικήσεως και σε προκεχωρημένα αεροδρόμια. 

Αεροπρογεφυρώματα 

 

Οι πτήσεις ελικοπτέρων είναι πολύ δύσκολο να λάβουν χώρα και από 

τις δύο πλευρές δεδομένης της έγκαιρης προειδοποίησης από τα ΣΑΕ 

των δύο χωρών. Η Τουρκία βέβαια έχοντας εγγύτητα και κάνοντας 

χρήση του ανάγλυφου μπορεί να μεταφέρει αιφνιδιαστικά δυνάμεις 

στα μικρονήσια και βραχονησίδες της ΑΣΔΕΝ ενώ ο ΕΣ πρέπει να 

διασχίσει το Αιγαίο. 



Επίλογος 

Η Τουρκία συνολικά διαθέτει 65-75 Τάτματα Κ/Δ, με εκτιμώμενη 

δύναμη τουλάχιστον 40.000 ανδρών, και με υψηλά ποσοστά 

επάνδρωσης κι επαγγελματοποίησης. Σε συνδυασμό με την ύπαρξη 

εκατοντάδων ελικοπτέρων και μεταγωγικών αεροσκαφών, 

δημιουργείται ένα εκρηκτικό μείγμα για την Ελληνική άμυνα, το 

οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Κατά την άποψη 

του γράφοντος, οι μόνες λύσεις σε αυτή την απειλή είναι οι κάτωθι: 

Πιο αποτελεσματική και πιο ποιοτική εκπαίδευση. 

Άμεση αναδιοργάνωση, με ριζική αναδιάταξη δυνάμεων και εκτενή 

μείωση του «γεωγραφικού» αποτυπώματος, ειδικά του Ελληνικού 

Στρατού. 

Προσλήψεις επαγγελματιών οπλιτών με σχέδιο και αντικειμενικά 

κριτήρια. 

Άμεση αύξηση της θητείας, για να βελτιωθούν τα ποσοστά 

επάνδρωσης των Μονάδων. 

Υλικοτεχνική υποδομή 

Είναι υποχρέωση και καθήκον όλων των Ελλήνων να καταλάβουμε, 

πως με την κάθετη μείωση των αμυντικών κονδυλίων και τον 

εκκούσιο παραγκωνισμό των Ενόπλων Δυνάμεων, η χώρα χάνει ένα 

σημαντικό μέρος της ισχύος της, με αποτέλεσμα να υποχωρεί 

συνεχώς στις όποιες απαιτήσεις της Τουρκίας. Με λίγα λόγια, 

χρειαζόμαστε ένα άμεσο «λίφτιγκ» για να μπορέσει η χώρα να 

σταθεί με αξιώσεις απέναντι στις όποιες προκλήσεις. 



 

Αρκεί οποιοσδήποτε να δει τον χάρτη για να αντιληφθεί τη μεγάλη 

πρόκληση που καλείται να διαχειριστεί η ΑΣΔΕΝ. 

 



Τα Δωδεκάνησα αποτελούν χώρο ύπαρξης πάρα πολλών δυνητικού 

ενδιαφέροντος περιοχές για τη Τουρκία. 

 

 

Aσφαλώς και η έλευση των Kiowa συμβάλει τα μέγιστα σε αποστολές 

συλλογής πληροφοριών, άμεσης αντίδρασης και στοχοποίησης. 

 


