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Luftwaffe 
Phantom

Παράδοση 
καθηκόντων
Πιστά στο καθήκον τους με τη Luftwaffe μέχρι την ύστατη, 
κυριολεκτικά, στιγμή της αποχώρησής τους, τα F-4F 
παρέδωσαν, τελικά, τα σκήπτρα τους στα Eurofighter μετά από 
40 χρόνια υπηρεσίας.   

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Luftwaffe Phantom 

•Με τη συνεργασία Phodocu

Πόσο πιστά ήταν τα Phantom σε καθήκοντα επιφυλακής για τη 
Luftwaffe; Στις 26 Ιουνίου 2013, τρεις ημέρες πριν από την επίσημη 
τελετή απόσυρσης του τύπου από γερμανική υπηρεσία, τα δύο F-4F που 
η JG 71 διατηρούσε σε επιφυλακή πραγματοποίησαν μια τελευταία -αν 
και τελετουργική για την περίπτωση- έξοδο, όταν το κέντρο αεράμυνας 
έδωσε τιμής ένεκεν «scramble» στο βόρειο γερμανικό τομέα, το τε-
λευταίο που θα έφερνε τα μαχητικά της McDonnell Douglas σε ταχεία 
απογείωση και κατεύθυνση προς αναγνώριση του «άγνωστου ίχνους». 
Για την προετοιμασία της τελετής απόσυρσης και την υποδοχή των εκα-
τοντάδων χιλιάδων επισκεπτών, τα δύο (συν δύο εφεδρικά) Phantom 
επιφυλακής είχαν μετακινηθεί προσωρινά στη βάση του Noervenich. 
Όταν επέστρεψαν, την 1η Ιουλίου, στο Wittmund, παρέδωσαν, πλέον, τα 
καθήκοντά τους σε Eurofighter.
Τα γερμανικά Phantom, παρά τους ραγδαία μειούμενους αριθμούς 
τους (από το απόθεμα των εύχρηστων αεροσκαφών παρέμενε σε υπη-
ρεσία ένας αριθμός δέκα αεροσκαφών από όσα διέθεταν «ώρες», που 
αντικαθίσταντο από άλλα με υπόλοιπο «ζωής»), είχαν διατηρήσει τα 
τελευταία χρόνια ενεργό ρόλο σε ΝΑΤΟικά καθήκοντα επιφυλακής και 
ταχείας αντίδρασης. Να υπενθυμίσουμε, επίσης, και τις αναρτήσεις μας 
στο blog του περιοδικού για την ανάληψη καθηκόντων αστυνόμευσης 
του ισλανδικού εναερίου χώρου στο πλαίσιο της αντίστοιχης αποστολής 
του ΝΑΤΟ δύο φορές μέσα στο 2012, το Μάρτιο και το Μάιο πέρυσι, ενώ 

την τελευταία δεκαετία είχαν αναλάβει τα αντίστοιχα -τρίμηνα- καθήκο-
ντα στις χώρες της Βαλτικής πέντε φορές, με πιο πρόσφατη τον Ιανουά-
ριο του 2012. Στην ίδια τη Γερμανία, τα Phantom διατηρούσαν συνεχώς 
καθήκοντα επιφυλακής, ακόμη και αφού τα Eurofighter τα είχαν σταδι-
ακά εκτοπίσει από όλες τις Πτέρυγες εκτός της JG 71, περιοριζόμενα, 
έτσι, στην άμυνα του Βόρειου Τομέα. Το 2010, όταν υπήρξε η τελευταία 
σχετική αναδιοργάνωση και με τον στόλο των F-4F να εξαντλεί γοργά 
την «ωφέλιμη ζωή» του, πάρθηκε η απόφαση περιορισμού των ωρών 
πτήσης των αεροσκαφών, ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες έως και 
την προγραμματισμένη απόσυρση το 2013. Υπό αυτό το πρίσμα, τα γερ-
μανικά Phantom περιορίστηκαν σε περίπου 3.000 ώρες το 2011, από 
τις 8.000 ώρες ετησίως στον αέρα τα αμέσως προηγούμενα χρόνια, 
1.800 ώρες το 2012 και μόλις 700 ώρες το πρώτο εξάμηνο του 2013. 
Το πλαίσιο αυτό υπαγόρευσε τα τρία τελευταία χρόνια την επιχειρησια-
κή διαθεσιμότητα δέκα αεροσκαφών, αλλά και μόλις δέκα πληρωμά-
των, ώστε να περιοριστεί η χρήση τους, συρρικνώνοντας τελικά τη JG 
71 στο μέγεθος μιας Μοίρας. Από την άλλη, έχοντας κληρονομήσει όλη 
την υποδομή υποστήριξης των F-4F και με άφθονο τεχνικό προσωπικό, 
η μονάδα μπορούσε εύκολα να υποστηρίξει μετασταθμεύσεις στο εξω-
τερικό σε ΝΑΤΟικά καθήκοντα και επιχειρήσεις στην έδρα της.
Τελικά, στο πέρας του 2012, τα Phantom είχαν καθήκοντα αεράμυνας 
μόνο στην περιοχή γύρω από το Wittmund, διατηρώντας τέσσερα πλη-
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ρώματα σε εναλλασσόμενη 24ωρη βάρδια με πρότυπα ΝΑΤΟ, δηλαδή, 
από τις 07:00 της μιας ημέρας έως και τις 07:00 της επομένης. Επιπλέ-
ον, κάθε ημέρα η μονάδα πραγματοποιούσε μια πτήση Tango (εκπαι-
δευτική) με τα πληρώματα που δεν είχαν τακτική υπηρεσία. Οι πτήσεις 
αυτές αφορούσαν κυρίως στο να «βάζουν» τις απαραίτητες ώρες οι 
χειριστές και οι ΧΟΣ, ώστε να διατηρούνται επιχειρησιακά διαθέσιμοι, 
ενώ ταυτόχρονα εξυπηρετούσαν και ανάγκες εκπαίδευσης των άλλων 
μονάδων αεράμυνας, παρέχοντας εχθρική απεικόνιση. Σύμφωνα με τη 
JG 71, τον τελευταίο χρόνο υπήρξαν δέκα επιχειρησιακά «scramble», 
κυρίως για την αναγνώριση αεροσκαφών που είχαν χαθεί ή δεν απα-
ντούσαν στον έλεγχο εναερίου κυκλοφορίας, αν και σε δύο από αυτές 
τις αποστολές τα Phantom χρειάστηκε να αναγνωρίσουν ρωσικά Il-18 
και Tu-95 σε περιπολίες στη Βαλτική.
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ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Luftwaffe Phantom 

Η αλλαγή, όμως, στο Wittmund είχε αρχίσει να έρχεται εδώ και μή-
νες, καθώς τα τελευταία πληρώματα Phantom για μετάπτωση σε άλ-
λους τύπους έφευγαν, ενώ το Μάιο έφτασαν τα πρώτα Eurofighter 
για δοκιμαστικά καθήκοντα επιφυλακής. Σε πρώτη φάση, τα μαχητικά 
αυτά θα συγκροτούν ένα κλιμάκιο, που θα υπάγεται διοικητικά στη 
Jagdbombergeschwader 31 «Boelcke» στο Noervenich, αν και θα 
διαθέτουν αυτόνομη υποστήριξη. Το κλιμάκιο αυτό (σε επίπεδο σμή-
νους, «Fliegergruppe 71» ανεπίσημα), θα συνεχίσει τις παραδόσεις 
της Πτέρυγας «Richthofen» στα χρόνια που έρχονται, αρχικά με εννιά 
Eurofighter και με προοπτική να παραλάβει είκοσι έως και το 2018, 
όταν θα ολοκληρωθούν οι παραδόσεις του προγράμματος των γερμανι-
κών μαχητικών του τύπου. 
Το εάν όμως η μονάδα του Wittmund θα εξελιχθεί και πάλι σε πλήρη 

Πτέρυγα, θα εξαρτηθεί και από άλλες εξελίξεις 
που αφορούν στη Luftwaffe γενικότερα, όπως για 
παράδειγμα η συγκρότηση κλιμακίου εκπαίδευσης 
Eurofighter στις ΗΠΑ, που, παραδοσιακά, την περί-
οδο των Phantom βρισκόταν κάτω από την ευθύνη 
της JG 71.
Όταν η αυλαία έπεσε και τα φώτα έσβησαν στο 
Wittmund στις 29 Ιουνίου, το «37+01» αποσύρθη-
κε σε ένα από τα υπόστεγα της βάσης, όπου και θα 
παραμείνει μέχρις ότου πάρει τη θέση του ως «φύ-
λακας» στην πύλη της βάσης. Το Norm 72 «38+10» 
θα πάρει μια αντίστοιχη θέση στο Neuburg, έδρα 
της Jagdgeschwader 74. Τα υπόλοιπα F-4F της JG 
71 πήραν τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου το δρόμο 
για τη γειτονική βάση του Jever, όπου και θα μπουν 
και αυτά στη διαδικασία αποψίλωσης από εύχρηστα 
ανταλλακτικά (κάποια για να καταλήξουν σε άλλους 
χρήστες του τύπου μέσω της εμπορικής οδού) και 
διάλυσης. Το τελευταίο F-4 που άφησε το Wittmund 
ήταν το «37+22», σε μια συγκινητική τελετή εντός 
των τειχών. Τα δύο F-4F της WTD 61 θα επέστρεφαν 
στο Manching στο τέλος Ιουλίου και ήταν τα δύο τε-
λευταία γερμανικά Phantom που θα πετούσαν, πλέ-
ον, ποτέ. π&δ

To «checkered» F-4F του WTD 61.

Τελευταίος σχηματισμός F-4F.

Τα Eurofighter έχουν αναλάβει καθήκοντα στο Wittmund από την 1η Ιουλίου.

To δεύτερο F-4F του WTD 61 είχε ορισμένα πολύ εν-
διαφέροντα φορτία, που σπάνια εμφανίζονταν δη-
μόσια. Στην αριστερή ημιπτέρυγα ήταν αναρτημέ-

νο το ατρακτίδιο MSSP (Mess-System Sensor Pod), 
το οποίο είναι βασισμένο σε μετατροπή μιας εξωτε-
ρικής δεξαμενής των 370 γαλονιών και αποτελεί μια 
πλατφόρμα δοκιμής αισθητήρων και ερευνητών πυ-

ραύλων και άλλων συστημάτων, που προσαρμόζονται 
στην περιστρεφόμενη κεφαλή του. Το σύστημα φε-

ρόταν με αντιστάθμιση (βάρους και οπισθέλκουσας) 
αντίστοιχης δεξαμενής στην άλλη ημιπτέρυγα, αρχι-
κά από RF-4E και αργότερα από το F-4F «37+15». Το 

αεροσκάφος χρησιμοποιήθηκε επίσης σε συγκρι-
τικές δοκιμές μεταξύ του R-73 (κατά ΝΑΤΟ AA-11 

«Archer») από το ανατολικογερμανικό οπλοστάσιο 
και του AIR-9L, όπου τα δύο βήματα ήταν φορτωμέ-

να ταυτόχρονα στο Phantom, επιτρέποντας την άμε-
ση αξιολόγηση των δυνατοτήτων των ερευνητών τους 

κατά του ιδίου στόχου. Το άλλο ενδιαφέρον φορτίο 
του «37+15» ήταν ένα ατρακτίδιο ECM SPS-141, που 

αρχικά αποτελούσε τυπικό εξοπλισμό των Su-22, που 
κληρονόμησε η Luftwaffe. Το ατρακτίδιο χρησιμοποι-

ήθηκε εκτεταμένα τόσο για την δοκιμή χερσαίων και 
ναυτικών ραντάρ, όσο και για την παροχή ρεαλιστικού 

περιβάλλοντος σε ασκήσεις.
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