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Μζροσ Α’: Θζατρο Αιγαίου

O ελλθνικόσ ςτόλοσ πιο ζτοιμοσ από ποτζ

Από τθν αρχαιότθτα ζωσ και ςιμερα θ επιβίωςθ αυτοφ του ζκνουσ είναι άρρθκτα
ςυνδεδεμζνθ με τθ Κάλαςςα. Από τα Καλάςςια “Σείχθ” ςτθ αλαμίνα ζωσ και το
υποβρφχιο Γλαφκοσ το 74′ (το οποίο πριν ςτείλει ςτο βυκό μζροσ των τουρκικϊν
αποβατικϊν δυνάμεων διατάχκθκε να επιςτρζψει) κατά τθν ειςβολι του Αττίλα ςτθν
Κφπρο. Εάν κάποιοσ ρίξει μια ματιά ςτθ γεωγραφία τθσ περιοχισ κα παρατθριςει ότι θ
Ελλάδα είναι ζνα κατεξοχιν ναυτικό κράτοσ. Σα νθςιά του Αιγαίου καταλαμβάνουν ςχεδόν
τθ μιςι γεωγραφικι επιφάνεια τθσ χϊρασ ενϊ το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν βαςίηεται
κατεξοχιν ςτον τουριςμό, τισ καλάςςιεσ μεταφορζσ κακϊσ και ςτα logistics προϊόντων που
προορίηονται τόςο για τθν εγχϊρια όςο και για τισ Ευρωπαϊκζσ αγορζσ. το μζλλον θ
ολοζνα αυξανόμενθ ηιτθςθ ςε υδρογονάνκρακεσ και θ μείωςθ τθσ προςφοράσ των
παγκόςμιων κοιταςμάτων πετρελαίου κα προκαλζςει μια υψθλι μζςθ τιμι για τουσ
υδρογονάνκρακεσ επιτρζποντασ τθν κερδοφόρα εξόρυξθ των ελλθνικϊν Κοιταςμάτων.
φμφωνα με τελευταίεσ ζρευνεσ του Νορβθγικοφ Ερευνθτικοφ κάφουσ Nordic Explorer
που ανζλαβε τισ ζρευνεσ θ αξία των κοιταςμάτων υπολογίηεται ςε 1.7 τρισ δολάρια από τα
οποία θ ελλθνικι οικονομία άμεςα κα ειςπράξει γφρω ςτα 600 δισ Ε. Σο παραπάνω ποςό
αφορά μόνο τα κοιτάςματα ςτο Λόνιο και ςτθν Περιοχι νότια τθσ Κριτθσ. τισ παραπάνω
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ποςότθτεσ δεν ςυμπεριλαμβάνονται πικανά κοιτάςματα ςε περιοχζσ του ανατολικοφ
Αιγαίου ι νότια του Καςτελόριηου.
Αντίςτοιχα και θ ελλθνικι Κφπροσ εξαρτάται για τθν επιβίωςθ τθσ από τθν Κάλαςςα. Νότια
του

νθςιοφ

βρζκθκαν

μεγάλεσ

ποςότθτεσ

εκμεταλλεφςιμων

κοιταςμάτων

υδρογονανκράκων και τα αμζςωσ επόμενα χρόνια αναμζνεται να ξεκινιςει θ εξόρυξθ. Ιδθ
θ πρϊτθ πραγματικι γεϊτρθςθ ςτο οικόπεδο 12 Αφροδίτθ ξεκίνθςε και από τα πρϊτα
αποτελζςματα κα εκτιμθκεί με μεγάλθ βεβαιότθτα το προςδοκϊμενο οικονομικό όφελοσ.
Όπωσ καταλαβαίνει κάποιοσ “ουδζτεροσ” παρατθρθτισ αν κάποια από τισ δφο χϊρεσ κζλει
να πετφχει ζνα αξιοπρεπζσ επίπεδο ηωισ πρζπει να εξαςφαλίςει τα ςυγκριτικά τθσ
πλεονεκτιματα που τθ ξεχωρίηουν από τισ άλλεσ χϊρεσ. Με τα παραπάνω δεδομζνα το
μζλλον τθσ χϊρασ βρίςκεται ςτθ Κάλαςςα. Eδϊ ζρχεται ο ρόλοσ των Ελλθνικϊν Ενόπλων
Δυνάμεων και ειδικότερα του ΠΝ να προςτατζψει και να διαςφαλίςει τα ελλθνικά
ςυμφζροντα ςτισ παραπάνω περιοχζσ.
Κφριοσ ανταγωνιςτισ των ελλθνικϊν ςυμφερόντων ςτθν ευρφτερθ περιοχι δεν είναι άλλοσ
από τθν Σουρκία. Μια Σουρκία που διεκδικεί ενεργά με τθν πολιτικι των “Γκρίηων ηωνϊν”
ςτθν Ελλάδα και τθσ δθμιουργίασ χαλαρισ ςυνομοςπονδίασ (μετατρζποντασ τθν Κυπριακι
Δθμοκρατία ςε δφο κοινότθτεσ) ςτθν Κφπρο ϊςτε μζςω των Σουρκοκυπρίων να ζχουν
ζρειςμα ςτα κοιτάςματα νότια.
Ανεξαρτιτωσ των πολιτικϊν ςυνκθκϊν ι ευκαιριακϊν προςεγγίςεων το ΠΝ ζχει κακικον να
προςτατεφςει τισ ελλθνικζσ κάλαςςεσ από όποιον τισ επιβουλεφεται. To πεδίο
αντιπαράκεςθσ των δφο χωρϊν βρίςκεται ςτθ κάλαςςα, όπωσ και θ επιβίωςθ τθσ χϊρασ.
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Γεωγραφία

Η φρεγάτα Μπουμπουλίνα κλάςεωσ S ςτθν άςκθςθ NAC SEA DAY (Πθγι ΝΑΣΟ)

Ο Ελλθνικόσ Καλάςςιοσ χϊροσ ςυμπεριλαμβανομζνου του Κυπριακοφ εκτείνεται από το
Λόνιο Πζλαγοσ μζχρι και τθν Κφπρο. Θ κφρια απειλι προζρχεται ανατολικά τθσ χϊρασ από
τθν Σουρκία τόςο ςτο Αιγαίο Πζλαγοσ όςο και ςτθν Κφπρο.
Σο Αιγαίο καταλαμβάνει μια ζκταςθ τθσ τάξθσ των 214.οοο τετραγωνικϊν χιλιομζτρων ενϊ
θ ελάχιςτθ απόςταςθ Ελλάδασ-Κφπρου είναι τα 200 km από το Καςτελόριηο ι 400 km με
ςθμείο αναφοράσ τθν Ρόδο. Θ θπειρωτικι Ελλάδα απζχει γφρω ςτα 800 km από το νθςί τθσ
Αφροδίτθσ. Ο παραπάνω χϊροσ μπορεί να χωριςτεί ςε 2 κφρια γεωγραφικά τμιματα. Σο
πρϊτο είναι αυτό τθσ κλειςτισ κάλαςςασ του Αιγαίου και το δεφτερο τθσ ανοικτισ
καλάςςιασ περιοχισ ανατολικά τθσ Κριτθσ μζχρι τθν Κφπρο.
Αντίςτοιχα για το Πολεμικό Ναυτικό μπορεί να διαχωριςτεί ο χϊροσ δράςθσ του ςε δφο
κφριεσ ηϊνεσ ευκφνθσ. Θ πρϊτθ κφρια ηϊνθ επιχειριςεων αφορά το Αιγαίου Πζλαγοσ όπου
τον ζλεγχο ζχει θ Ναυτικι Διοίκθςθ Αιγαίου και θ δεφτερθ κφρια ηϊνθ επιχειριςεων αφορά
το καλάςςιο χϊρο μεταξφ Ελλάδασ-Κφπρου όπου τον ςυντονιςμό των επιχειριςεων και των
επικοινωνιϊν αναλαμβάνει θ ανεξάρτθτθ Ναυτικι Διοίκθςθ Ανατολικισ Μεςογείου.
Σο ελλθνικό Πολεμικό Ναυτικό χαρακτθρίηεται με βάςθ τθ διεκνι ορολογία ωσ green water
navy, ζχοντασ επιχειρθςιακζσ ικανότθτεσ για παράκτια κυρίωσ περιβάλλοντα όχι πολφ
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μακριά από τισ κφριεσ βάςεισ του κακϊσ και ικανοποιθτικι ικανότθτα ανάπτυξθσ ςε
ανοικτζσ κάλαςςεσ. Πρωταρχικό πεδίο δράςθσ του ΠΝ είναι το Αιγαίο Πζλαγοσ. Οι
επιχειριςεισ ανατολικά ςτθν ανοικτι κάλαςςα μεταξφ Κριτθσ και Κφπρου αποτελοφν μια
πρόκλθςθ που κα αναλυκεί ςτο δεφτερο μζροσ.

Αποςτολζσ-Ρόλοι
Ανεξαρτιτωσ τθσ ηϊνθσ ευκφνθσ του το ΠΝ αναλαμβάνει να εκτελζςει με επιτυχία τουσ
παρακάτω ρόλουσ:


Εξαςφάλιςθ Ναυτικϊν οδϊν



Μεταφορά ενιςχφςεων-υνοδεία Νθοπομπϊν ςτο Αιγαίο



Άρνθςθ Πρόςβαςθσ Περιοχισ ςτισ αντίπαλεσ αποβατικζσ δυνάμεισ-Σουρκικό Ναυτικό



Καταςτροφι αντίπαλων πολεμικϊν Πλοίων/υποβρυχίων



Ναυτικόσ Αποκλειςμόσ κφριων λιμζνων/εγκαταςτάςεων και νθςιϊν



Ναυτικι Τποςτιριξθ-Βομβαρδιςμόσ Χερςαίων ςτόχων



Ανκρωπιςτικζσ Αποςτολζσ-Μεταφορά Σραυματιϊν

Αιγαίο
τισ παραπάνω αποςτολζσ το ΠΝ ζχει μια ςειρά από πλεονεκτιματα ςτο χϊρο του Αιγαίου.
Οι ΕΕΔ μαχόμενεσ ςαν μια ενιαία δφναμθ ςτο κλειςτό περιβάλλον του Αιγαίου υπό τον
επιχειρθςιακό ζλεγχο του Α/ΓΕΕΚΑ μποροφν να μεγιςτοποιιςουν τθν αποτελεςματικότθτα
τουσ. H διακλαδικότθτα είναι το ςθμείο κλειδί όχι μόνο λόγω τθσ τάςθσ των τελευταίων
ετϊν αλλά εξαιτίασ μιασ ςειράσ ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων.
α) Σο πολεμικό ναυτικό κα μάχεται ςε παράκτια περιβάλλοντα που ςτθν πλειοψθφία τουσ
κα βρίςκονται εντόσ ελλθνικοφ “εδάφουσ”. Αυτό του εξαςφαλίηει αυξθμζνθ αυτονομία
κακϊσ τα ςκάφθ του μποροφν να ανεφοδιαςτοφν/επιςκευαςτοφν ςε οποιοδιποτε από τουσ
δεκάδεσ κατάλλθλουσ λιμζνεσ των νθςιϊν, πλθρζςτερθ ροι πλθροφοριϊν από ναυτικά
παρατθρθτιρια και εναζρια/επίγεια μζςα όλων των κλάδων, δράςθ ςε γνωςτά χωρικά
φδατα εκμεταλλευόμενο τισ ιδιομορφίεσ τθσ κάλαςςασ και του βυκοφ τθσ κακϊσ και
διάφορων νθςίδων-ςπθλαίων για απόκρυψθ. Σα πλοία του ΠΝ ανεπτυγμζνα ςε κατάλλθλεσ
κζςεισ “απόκρυψθσ” κα μποροφν να εξαπολφουν μπαράη επικζςεων εναντίον του
εκτεκειμζνου τουρκικοφ ςτόλου και ζπειτα να επιςτρζφουν ςε αςφαλείσ τοποκεςίεσ. Για
τθν αποςτολι αυτι ιδανικά είναι τα πλοία τθσ Διοίκθςθσ Σαχζων ςκαφϊν και ιδιαίτερα τα
νεότευκτα ΣΠΚ κλάςεωσ “Super Vita”. Ο εφοδιαςμόσ τουσ με τουσ νζουσ πυραφλουσ seaskimming MM40 Exocet Block 3 κα επιτρζπει εμπλοκζσ ςτα 180 km με εξαιρετικι
φονικότθτα χάρισ ςτθν εξαιρετικι πολεμικι κεφαλι 155 kg ΘΕ-Frag προςζγγιςθσ (για
μικροφσ ςτόχουσ)-πρόςκρουςθσ (για πλοία μεγζκουσ φρεγάτασ) και τον κινθτιρα turbojet
TRI-40 που διακζτει. τα αρχικά ςτάδια των πολεμικϊν επιχειριςεων το Σουρκικό Ναυτικό
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εκτεκειμζνο λόγω γεωγραφίασ αναμζνεται να ζχει ςθμαντικζσ αρχικζσ απϊλειεσ από
αφανείσ απειλζσ. Οι επικζςεισ πρζπει να γίνονται ςυγχρονιςμζνα και από διαφορετικοφσ
άξονεσ ϊςτε να κορεςτεί θ εχκρικι αεράμυνα. Αν τότε ςτα Falklands μερικοί Exocet
φόβιςαν το τότε Βαςιλικό Βρετανικό Ναυτικό ςτο Αιγαίο Πζλαγοσ πικανόν κα είναι θ
καταδίκθ για το Σουρκικό Ναυτικό.
β) Οι ναυτικοί ςτόχοι μποροφν να πλθγοφν όχι μόνο από τα ναυτικά μζςα των ΕΕΔ αλλά και
από χερςαία ςυςτιματα πυροβολικοφ όπωσ Α/Κ πυροβόλα 155mm (30km βελθνεκζσ), ΠΕΠ
RM-70 (20 km βελθνεκζσ), M270 MLRS (45/165 km βελθνεκζσ) κακϊσ και επάκτιεσ
ςυςτοιχίεσ ΜΜ40 Exocet (βελθνεκζσ 72 km) που εδρεφουν ι μποροφν να μεταφερκοφν ςτα
νθςιά. H εγγφτθτα των ελλθνικϊν νθςιϊν κοντά ςτα τουρκικά παράλια και ςτουσ
τουρκικοφσ ναφςτακμουσ μπορεί να αποδειχτεί μποφμερανγκ για τισ τουρκικζσ δυνάμεισ.
Ακόμθ και αν κάποιο ελλθνικό νθςί κινδυνεφει να καταλθφκεί επειδι ο αντίπαλοσ
αποκτιςει τοπικι αεροπορικι και ναυτικι υπεροχι τα γειτονικά ελλθνικά νθςιά πρζπει με
όςα μζςα διακζτουν να ςυμβάλουν ςτθν προςβολι των ναυτικϊν και χερςαίων δυνάμεων
του αντιπάλου. Θ παραπάνω ικανότθτα είναι εξαιρετικά ςθμαντικι για τα νθςιά τθσ
Δωδεκανιςου και των Κυκλάδων όπου οι μεταξφ τουσ αποςτάςεισ είναι ςχετικά μικρζσ (πχ
ςυνδυαςμζνθ άμυνα από τα αντι-αποβατικά μζςα ςτα νθςιά Κάλυμνο και Κω). H πλειάδα
πυραυλικϊν μζςων που βρίςκονται ςτο ελλθνικό οπλοςτάςιο επιτρζπει εμπλοκζσ κατά
ναυτικϊν ςτόχων ακόμθ και με μθ ςυμβατικά μζςα πζραν των αντιπλοικϊν πυραφλων SSM.
Μπορεί για παράδειγμα το πλιγμα με μια ρουκζτα M26A1 που κα ζχει εκτοξευκεί από
κάποιο ςφςτθμα MLRS να μθν είναι ικανό να βυκίςει ζνα πολεμικό πλοίο μπορεί όμωσ να
καταςτρζψει τουσ αιςκθτιρεσ ραντάρ του πλοίου όπωσ και να προκαλζςει ςθμαντικζσ
ηθμιζσ ςτον οπλιςμό του. Ζνα εξουδετερωμζνο πλοίο κεωρείται απϊλεια ακόμθ και αν δεν
είναι βυκιςμζνο. Επιπλζον ο κφριοσ αποβατικόσ τουρκικόσ ςτόλοσ βαςίηεται ςε 40 περίπου
πλοία LCT/LCM διάφορων εκδόςεων τα οποία προορίηονται για αποβατικζσ επιχειριςεισ
κατά των κοντινϊν νθςιϊν του Ανατολικοφ Αιγαίου. Σα πλοία αυτά είναι ανοιχτοφ τφπου
χωρίσ κάποια πρόβλεψθ για προςταςία του μεταφερόμενου φορτίου, με αποτζλεςμα ςε
περίπτωςθ πλιγματοσ από οποιαδιποτε μζςο, πχ ρουκζτα 122mm (RM-70) ι M26A1
(MLRS) να υπάρξουν ολζκριεσ ςυνζπειεσ για το ζμψυχο και άψυχο υλικό που μεταφζρει. Θ
εγγφτθτα των μεταφερόμενων οχθμάτων και φορτίων είναι επικίνδυνθ κακϊσ θ παραμικρι
ζκρθξθ μπορεί να πυροδοτιςει αλυςιδωτά εκρθκτικά αποτελζςματα (!). Χαρακτθριςτικά
ζνα ςφςτθμα ΠΕΠ RM-70 χρειάηεται μόλισ δυόμιςι λεπτά για βολι και αλλά 3 λεπτά για να
αποχωριςει. Μπορεί να εκτοξεφςει ολόκλθρο το κανάςιμο φορτίο του των 40 ρουκετϊν
122mm ςε 18-22 δευτερόλεπτα (!). Αντίςτοιχοι χρόνοι ιςχφουν και για τα υπόλοιπα
ςυςτιματα πυροβολικοφ του Ε. τθν πράξθ τα ελλθνικά νθςιά του Ανατολικοφ Αιγαίου
μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για επικετικζσ αποςτολζσ εναντίον ναυτικϊν και χερςαίων
ςτόχων ςτα παράλια τθσ Μ.Αςίασ.
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Σο RM-70 απελευκερϊνοντασ το φονικό του φορτίο. Ιδιαίτερα ςε αντιαποβατικό ρόλο το ςυγκεκριμζνο
μπορεί να εκτοξεφςει τθν καταςτροφικι του ιςχφ εναντίον εχκρικϊν αποβατικϊν και αποβιβαηόμενων
ςτρατιωτϊν (Πθγι ΓΕ)

γ) Επιπλζον, θ φπαρξθ τθσ ελλθνικισ ΠΑ ςτουσ ουρανοφσ του Αιγαίου, ςυνδυαηόμενθ με
τθν ανεπτυγμζνθ αντιαεροπορικι ομπρζλα από το ελλθνικό ςφςτθμα IADS (Integrated Air
Defence System) δθμιουργοφν τθν επικυμθτι αεροπορικι υπεροχι. To ΠΝ κα επιχειρεί
κάτω από τθν αντιαεροπορικι/αντιβλθματικι ομπρζλα επίγειων και εναζριων μζςων.
Παλαιότερα τθ δεκαετία του 80 μια μελζτθ από τθν “ομάδα τθσ Κεςςαλονίκθσ” του
Αριςτοτζλειου Πανεπιςτιμιου κατζδειξε τουσ νεκροφσ τομείσ κάλυψθσ ςτο νθςιωτικό
ςφμπλεγμα του Αιγαίου Πελάγουσ, οι οποίοι υιοκετικθκαν ςτα επιχειρθςιακά πλάνα τθσ
Πολεμικισ Αεροπορίασ κακϊσ και ςτον ευρφτερο αμυντικό ςχεδιαςμό. Οι τοποκεςίεσ που
επιλζχκθςαν δεν είναι τυχαίεσ και ζχουν ςκοπό να μεγιςτοποιιςουν τισ εμβζλειεσ
αποκάλυψθσ των επίγειων ραντάρ και να μειϊςουν τα εμπόδια μεταξφ πικανϊν εναζριων
ςτόχων και των ςυςτοιχιϊν. Εμπόδια που μπορεί να επιτρζψουν ςε ζνα ςμινοσ
αεροςκαφϊν πετϊντασ χαμθλά και ακολουκϊντασ το ανάγλυφο του εδάφουσ να
καταςτοφν αόρατα/δυςδιάκριτα ςτα ελλθνικά ραντάρ. Θ περιοχι του Βορείου και
Κεντρικοφ Αιγαίου δεν παρουςιάηει ςθμαντικζσ υψομετρικζσ εξάρςεισ επιτρζποντασ τθν
χωρίσ κενά παρατιρθςθ.
- Σο βόρειο και κεντρικό Αιγαίο καλφπτεται πλιρωσ από τθν αντιαεροπορικι ομπρζλα
κακϊσ οι αντιαεροπορικζσ ςυςτοιχίεσ μεγάλου βελθνεκοφσ Patriot και μεςαίου βελθνεκοφσ
Hawk βρίςκονται ςτθν θπειρωτικι Ελλάδα κακιςτϊντασ τεσ δφςκολα αναγνωρίςιμουσ
ςτόχουσ για τθν τουρκικι Πολεμικι Αεροπορία ΣΘΚ. Χαρακτθριςτικά μζςω τεχνικϊν
ελζγχου εκπομπισ ραντάρ EMCON και αλλαγισ τοποκεςίασ των ςυςτοιχιϊν οι πραγματικζσ
κζςεισ των εκτοξευτϊν και των ραντάρ κα είναι ςτθν πράξθ άγνωςτεσ για τουσ επίδοξουσ
ειςβολείσ. Επιπλζον τα αντιαεροπορικά/αντιβλθματικά ςυςτιματα Asrad Hellas, OSA AKM,
TOR M1,MIM-23B HAWK, Patriot και S-300 αλλθλοκαλφπτονται δθμιουργϊντασ μια
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πολυςτρωματικι αεράμυνα ςτθν οποία το εξωτερικό “κζλυφοσ” αναλαμβάνουν τα
αεροςκάφθ εναζριασ υπεροχισ F-16/Μ-2000 εφοδιαςμζνα με πυραφλουσ BVR μακροφ
βελθνεκοφσ AMRAAM/MICA.
-Θ φπαρξθ των ΑΕΠΕ EMB-145 Erieye κα παρζχει αςφαλι ζγκαιρθ προειδοποίθςθ από
απόςταςθ 350-400 km ολόκλθρο το 24ωρο. Σο ανατολικό Αιγαίο με τουσ διάςπαρτουσ
νθςιωτικοφσ ςχθματιςμοφσ των Κυκλάδων και των Δωδεκανιςων δθμιουργεί ςε οριςμζνεσ
περιοχζσ ανωμαλίεσ ςτθν τακτικι εικόνα από τουσ επίγειουσ ςτακμοφσ. Θ φπαρξθ των
ΑΕΠΕ εξαλείφει αυτό το πρόβλθμα. Πραγματικοί πολ/ςτζσ ιςχφοσ οι οποίοι απζδειξαν τθν
αξία τουσ ςτθν υποςτιριξθ των ςυμμαχικϊν δυνάμεων ςτισ επιχειριςεισ ςτθ Λιβφθ.
Κακοδθγοφμενα τα ελλθνικά αεροςκάφθ αεράμυνασ κα αντιμετωπίηουν τισ εναζριεσ
απειλζσ πολφ πριν αυτζσ ειςζλκουν ςτθν ελλθνικι ηϊνθ επιχειριςεων. Σο ΠΝ κα διεξάγει
ςχεδόν πάντοτε αεροναυτικζσ επιχειριςεισ με τθ ςυνδρομι τθσ ΠΑ τόςο για τθν αεράμυνα
όςο και για τθν προςβολι ναυτικϊν δυνάμεων. Θ εγγφτθτα των ελλθνικϊν αεροδρομίων
ςτο κζατρο επιχειριςεων ελαχιςτοποιεί τουσ χρόνουσ εμπλοκισ και αντίδραςθσ.
Χαρακτθριςτικά οι αεροπορικζσ βάςεισ τθσ ΠΑ ςτθ οφδα και ςτο Καςτζλι ςτθν Κριτθ (υπό
τθν κάλυψθ των S-300) είναι κρίςιμεσ λόγω τθσ εγγφτθτασ τουσ ςτο Ανατολικό Αιγαίο και
ςτθν Κφπρο. Θ Κριτθ είναι το ελλθνικό “αβφκιςτο” αεροπλανοφόρο ςτο Ανατολικό Αιγαίο.

Πικανι διάταξθ του Ελλθνικοφ IADS (Πθγι HBS)
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δ) τοιχείο κλειδί για τθν επικράτθςθ ςτο Αιγαίο πζλαγοσ δεν είναι άλλο από τθ δράςθ των
υποβρυχίων. ε αυτόν τον τομζα παρόλεσ τισ κακυςτεριςεισ των τελευταίων ετϊν τα
προβλιματα φαίνονται να λφνονται και το ΠΝ ςφντομα κα διακζτει ζναν από τουσ πιο
ςφγχρονουσ ςτόλουσ ςυμβατικϊν υποβρυχίων ςτον κόςμο. Φαίνεται αςτείο να μθν
βρίςκονται μόλισ 80 εκ Ε ϊςτε να ολοκλθρωκεί θ καταςκευι των υπολοίπων 3 υποβρυχίων
Type 214. Επιπλζον θ απόκτθςθ ςφγχρονων τορπίλων είναι αυτονόθτθ. Δεν κα μείνουμε
ςτα εξοπλιςτικά κακϊσ θ πορεία τουσ κεωρείται κυρίωσ πολιτικι απόφαςθ. το μζλλον ο
ςτόλοσ του ΠΝ κα αποτελείται από 6 ςφγχρονα υποβρφχια Type-214 κακϊσ και από το
εκςυγχρονιςμζνο S118 Ωκεανόσ Type-209/1200( με ςφςτθμα AIP). Εδϊ πρζπει να τονίςουμε
μια λεπτι επιςιμανςθ.
-Το τουρκικό Ναυτικό υπζγραψε με τθν HDW για τθν προμικεια αντίςτοιχα 6 T 214 TN τα
οποία κα διακζτουν το ίδιο ςφςτθμα αναερόβιασ πρόωςθσ AIP με τα ελλθνικά αλλά
εξολοκλιρου τουρκικισ καταςκευισ και ςχεδίαςθσ αιςκθτιρεσ, θλεκτρονικά και ςφςτθμα
μάχθσ.
Κάτι τζτοιο εκτόσ από τισ όποιεσ κακυςτεριςεισ λόγω ανάπτυξθσ των τουρκικϊν
ςυςτθμάτων και ενςωμάτωςθσ ςτο τουρκικό ναυπθγικό πρόγραμμα είναι βζβαιο πωσ κα
δθμιουργιςει μια υποβακμιςμζνθ ζκδοςθ ςε ςχζςθ με τα γερμανικισ ςχεδίαςθσ ςφςτθμα
αντιμζτρων,

θλεκτρονικά,

ςόναρ

κτλ.

Σο

ελλθνικό

ΠΝ

κα

απολαμβάνει

μια πρωτόγνωρθ τεχνολογικι ανωτερότθτα ςε αυτό τον τομζα για αρκετζσ δεκαετίεσ.
Κρίςιμεσ είναι επίςθσ οι επιλογζσ των προθγοφμενων δεκαετιϊν για τα ανκυποβρυχιακά
ελικόπτερα S70 Aegean Hawk τα οποία εφοδιαςμζνα με το ποντιηόμενο ςόναρ HELRAS
κεωροφνται ότι από τα καλφτερα εξοπλιςμζνα. To τελευταίο ςε επιχειρθςιακζσ δοκιμζσ ςε
διαφορετικά παράκτια και μθ περιβάλλοντα επζδειξε εμβζλειεσ εντοπιςμοφ μεταξφ 30 και
70 χιλιομζτρων και εξαιρετικά υψθλι αξιοπιςτία, ακόμθ και ςε βάκθ μόλισ 50 μζτρων.
Σο μζγιςτο βάκοσ ανίχνευςθσ είναι τα 500m. Κάτι τζτοιο επιτρζπει τθν ανίχνευςθ
υποβρυχίων από μεγάλθ απόςταςθ ςε οποιοδιποτε βάκοσ επιχειροφν τα αντίπαλα
τουρκικά υποβρφχια (U209 επιχειρθςιακό βάκοσ κατάδυςθσ τα 300m, U214 επιχειρθςιακό
βάκοσ >400 m). Επιπλζον οι μεγάλεσ εμβζλειεσ ανίχνευςθσ επιτρζπουν τθν κάλυψθ
κυκλικϊν τομζων με διάμετρο 60-140 km. Σο ΑΝ/ΑQS-18(V)3 των υπολοίπων 8 S70B6 ιταν
ότι πιο ςφγχρονο υπιρχε ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 90. Επιπρόςκετα ςτθ δφναμθ αυτι, 8
ελικόπτερα AB212 ASW αναβακμίςτθκαν με το ΑΝ/ΑQS-18(V)3 (εμβζλεια εντοπιςμοφ
υποβρυχίου 10 με 20 χιλιόμετρα) αναλαμβάνοντασ αποκλειςτικά ανκυποβρυχιακζσ
αποςτολζσ. Σο κάκε ελικόπτερο Aegean Hawk μπορεί να μεταφζρει ζναν πφραυλο AGM
119B Penguin με εμβζλεια τα 34 χιλιόμετρα (ςτθν πράξθ 27 km δραςτικό βελθνεκζσ) ι 2
ελαφρζσ τορπίλεσ. Επιπλζον μζςω τθσ ηεφξθσ δεδομζνων ι του ςυςτιματοσ ESM που
διακζτει μπορεί να μοιράςει τθν τακτικι εικόνα επιφανείασ ςε κάποια φρεγάτα θ οποία
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μπορεί να εκτελζςει βολι με τα βλιματα επιφανείασ-επιφανείασ SSM ακόμθ και αν το
ραντάρ τθσ φρεγάτασ δεν βλζπει το ςτόχο.
Σα ελικόπτερα επίςθσ μποροφν να ανεφοδιαςτοφν ςε οποιοδιποτε κατάλλθλο νθςί του
Αιγαίου και να δρουν ςε 24ωρθ βάςθ καλφπτοντασ ολόκλθρο τον ελλθνικό καλάςςιο χϊρο.
Για παράδειγμα μια ελλθνικι φρεγάτα που δρα ςε μια περιοχι εκμεταλλευόμενθ το
ςφμπλεγμα των Κυκλάδων (τυχαία επιλογι

Μφκονοσ) για κάλυψθ δφναται να

χρθςιμοποιιςει τουσ αντιπλοικοφσ πυραφλουσ RGM-84 Harpoon που διακζτει (ζχοντασ
λάβει πλθροφορίεσ από το οργανικό τθσ ελικόπτερο) εναντίον ναυτικϊν ςτόχων που
απειλοφν τθ νιςο Λκαρία.

Τποκετικό ενάριο όπου μια φρεγάτα κλάςεωσ Τδρα μπορεί από κζςθ απόκρυψθσ εκμεταλλευόμενθ το
νθςιωτικό ςφμπλεγμα ςτθ Μφκονο να καταςτρζψει με τουσ πυραφλουσ επιφανείασ SSM Harpoon εχκρικι
αποβατικι δφναμθ που απειλεί τθ νιςο Λκαρία

ε) H εγγφτθτα κφριων ναυτικϊν εγκαταςτάςεων του αντιπάλου απζναντι από τα ελλθνικά
νθςιά φζρνει το Σουρκικό Ναυτικό ςε δυςμενι κζςθ. Είναι πικανό το ΠΝ να ζχει
εγκαταςτιςει ςε ςτρατθγικζσ τοποκεςίεσ επάκτιεσ ςυςτοιχίεσ αντιπλοικϊν πυραφλων
Exocet MM40 που κα εμποδίηουν τθν ζξοδο ολόκλθρου του τουρκικοφ ςτόλου.
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Λδιαίτερα θ ναυτικι βάςθ των Σοφρκων Πεηοναυτϊν ςτθ μφρνθ και ςτθ Φωκαία είναι ζνασ
ςτόχοσ υψθλισ ςθμαςίασ. Παρόλο που τα Σουρκικά Πολεμικά Πλοία πριν τθν ζναρξθ των
επιχειριςεων αναμζνεται να ζχουν βγει από τισ βάςεισ τουσ και να μζνουν ςτα διεκνι
φδατα του Αιγαίου, θ φόρτωςθ των αποβατικϊν ςκαφϊν των Σοφρκων πεηοναυτϊν απαιτεί
χρόνο και μεγάλθ ςυγκζντρωςθ δυνάμεων, ςτοιχεία που προδίδουν τισ προκζςεισ του
αντιπάλου και κα μποροφςαν να εκλθφκοφν ωσ εχκρικζσ κινιςεισ με αποτζλεςμα το ΠΝ να
“εξουδετερϊςει” άμεςα τουσ ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ.
Θ δράςθ επίςθσ των UAV Πιγαςοσ, ανδρϊν τθσ ΔΤΚ, εικόνων από τουσ δορυφόρουσ Helios
2 (διακριτικι ικανότθτα 30 cm) και αεροςκαφϊν αναγνϊριςθσ/ναυτικισ ςυνεργαςίασ (τθν
παροφςα περίοδο λείπουν τα ΑΦΝ) κα δϊςει λεπτομερείσ πλθροφορίεσ για τθν εικόνα και
τθν πορεία των αντίπαλων δυνάμεων. To ΠΝ παράλλθλα μπορεί να κλείςει τα ςτενά ςτα
Δαρδανζλια με επάκτιεσ ςυςτοιχίεσ τοποκετϊντασ τεσ ςτισ νιςουσ Λιμνο και αμοκράκθ.
Θ αεροπορικι επίςθσ βάςθ Dalaman που χρθςιμοποιεί το Σουρκικό Πολεμικό Ναυτικό για
τα εναζρια μζςα του (ελικόπτερα και αεροςκάφθ ναυτικισ ςυνεργαςίασ) βρίςκεται πλθςίον
τθσ Ρόδου κακιςτϊντασ τθν μζςα ςε λίγα λεπτά ευπρόςβλθτθ από τα αεροςκάφθ τθσ ΠΑ.
Είναι ςθμαντικό τα Σουρκικά αεροςκάφθ Ναυτικισ υνεργαςίασ να τεκοφν ωσ ςτόχοσ
υψθλισ προτεραιότθτασ ακόμθ και ςτα πρϊτα ςτάδια των επιχειριςεων.

To MALE UAV ΠΘΓΑΟ ΙΙ κα είναι “τα μάτια και τα αυτιά” των ΕΕΔ ςτο Αιγαίο (Πθγι ellinikos-stratos.com)
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υνδυςμζνθ χριςθ MM40 Exocet και MGM-140 Atacms κατά ςυγκεντρϊςεων προςωπικοφ και αποβατικϊν
πλοίων τθσ Σουρκικισ τρατιάσ του Αιγαίου ςτθν περιοχι τθσ μφρνθσ. Νότια διακρίνεται και θ αεροπορικι
βάςθ Dalaman των ΑΦΝ και ελικοπτζρων του Σουρκικοφ Πολεμικοφ Ναυτικοφ.

Μζςα ΠΝ-Σακτικζσ
-Ο ςτόλοσ πολεμικϊν ςκαφϊν και υποβρυχίων του ΠΝ είναι εξαιρετικά ιςορροπθμζνοσ και
αποτελείται με βάςθ τθ νζα οροφι δυνάμεων από 12 φρεγάτεσ (96 βλιματα ζτοιμα για
βολι), 8 υποβρφχια και 18 ΣΠΚ (110 βλιματα επιφανείασ) τα οποία είναι και θ κφρια
δφναμθ κροφςθσ του. Αναλόγωσ τθσ τακτικισ κατάςταςθσ δφναται θ δράςθ μικρϊν ι
μεγάλων ναυτικϊν ςχθματιςμϊν οι οποίοι βριςκόμενοι ςε κατάλλθλεσ κζςεισ διαςποράσ
κα εκτελοφν ςυνδυαςμζνεσ επιχειριςεισ. Χαρακτθριςτικά οι ΣΠΚ και τα περιπολικά κα
βρίςκονται προωκθμζνεσ ςε κατάλλθλεσ κζςεισ ωσ ομάδεσ SAG (Surface Attack Group) ενϊ
οι φρεγάτεσ ωσ κζντρα διοίκθςθσ και πλθροφοριϊν κα αναλαμβάνουν τισ εμπλοκζσ κατά
ςτόχων πζραν του ορίηοντα (OTH targeting).Tα οργανικά ελικόπτερα των φρεγατϊν είναι
ςτθν ουςία τα “μάτια” τθσ φρεγάτασ κακϊσ λόγω τθσ καμπυλότθτασ τθσ Γθσ το ραντάρ τθσ
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φρεγάτασ χάνει το line of sight του ορίηοντα του ραντάρ το οποίο είναι περίπου 40 km
(ανάλογα το φψοσ του ιςτοφ του ραντάρ). Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα θ φρεγάτα ι
οποιοδιποτε άλλο πολεμικό πλοίο να βαςίηεται ςτθ ροι πλθροφοριϊν από το οργανικό τθσ
ελικόπτερο, περιπολλοφντα ΑΦΝ ι άλλεσ πθγζσ (προωκθμζνα πολεμικά πλοία, ναυτικά
παρατθρθτιρια κτλ). Σο τελευταίο είναι εξαιρετικά ςθμαντικό κακϊσ τα ελλθνικά
ελικόπτερα και ιπτάμενα μζςα κα πετάνε ςε χαμθλό φψοσ ςε “φιλικό ζδαφοσ”. Αντίκετα οι
πιλότοι των τουρκικϊν ελικοπτζρων πρζπει να ζχουν ςτο νου τουσ ότι οποιοδιποτε νθςί
του Ανατολικοφ Αιγαίου μπορεί να ζχει εγκατεςτθμζνεσ ΑΑ ςυςτοιχίεσ μικροφ-μζςου
βελθνεκοφσ με αποτζλεςμα να περιορίηεται θ δράςθ τουσ.
-ε ζνα τυπικό προφίλ αποςτολισ ζνα ελικόπτερο S-70 κα πετάει ”απαρατιρθτο” ςε φψοσ
50 ft εκμεταλλευόμενο το clutter λόγω τθσ κάλαςςασ. Πριν τθν περιοχι του ςτόχου και
υπολογίηοντασ ο πιλότοσ να μθν βρεκεί εντόσ του ορίηοντα ραντάρ των πλοίων ςτόχων, το
ελικόπτερο κα εκτελζςει άνοδο ςε κατάλλθλο φψοσ και χρθςιμοποιϊντασ το ραντάρ
επιφανείασ του και το πακθτικό ςφςτθμα αναγνϊριςθσ θλεκτρομαγνθτικϊν εκπομπϊν ESM
(Electronic Support Measures) κα ςυλλζξει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ για τθν ςφςταςθ
και τα μζςα τθσ αντίπαλθσ ναυτικισ δφναμθσ. Ζπειτα κα μεταδϊςει μζςω ηεφξθσ
δεδομζνων τισ πλθροφορίεσ ςτθν “μθτρικι” φρεγάτα. Με τον τρόπο αυτό λφνεται το
πρόβλθμα τθσ ςτοχοποίθςθσ πζραν του ορίηοντα (Over the Horizon Targeting-OTH).
Ακολοφκωσ αν λάβει εντολι, το ελικόπτερο μπορεί να εκτελζςει βολι μζςω του πυραφλου
Penguin ι Hellfire εναντίον πλοίων τθσ αντίπαλθσ ναυτικι δφναμθσ ςε περίπτωςθ που τα
ΑΑ, CIWS μζςα που διακζτει είναι λιγοςτά, κακϊσ και ςτα πλαίςια μιασ γενικότερθσ
ναυτικισ επίκεςθσ ωσ πρϊτο κφμα ι ωσ παραπλάνθςθ. ε διαφορετικό προφίλ πτιςθσ
όπου δεν είναι γνωςτό αν υπάρχουν εχκρικά πλοία το ελικόπτερο μπορεί να πετά ςε
χαμθλό φψοσ 150 ft και κάκε 10 nm να αναδφεται ςε φψοσ 500-1000 ft εκτελϊντασ
ςάρωςθ τθσ περιοχισ για ςφντομο χρονικό διάςτθμα. Με διαδοχικά “άλματα” μπορεί να
καλφψει μια πολφ μεγάλθ περιοχι ενδιαφζροντοσ. Ακόμθ και αν δεν βρεκεί αντίπαλθ
ναυτικι δφναμθ θ πτιςθ του ελικοπτζρου δεν κα είναι χάςιμο χρόνου κακϊσ αυτό κα
ςθμαίνει ότι θ αντίπαλθ αρμάδα βρίςκεται πζραν τθσ ςαρωκείςασ περιοχισ.
-Σα πιο ευζλικτα και γριγορα πλοία όπωσ οι ΣΠΚ χωριςμζνα ςε ομάδεσ SAG των 2-3 πλοίων
δφναται να φζρουν τθ μάχθ ςτισ γραμμζσ του εχκροφ παραπλανϊντασ και προκαλϊντασ
ςφγχυςθ. Αυτό κα τραβιξει τθν προςοχι αφινοντασ τον απαραίτθτο χρόνο και εκκζτοντασ
τισ κζςεισ τθσ αντίπαλθσ δφναμθσ επιτρζποντασ τθν εκτζλεςθ τθσ κφριασ επικετικισ
ενζργειασ από τισ φρεγάτεσ και τα υπόλοιπα μζςα του ΠΝ. Θ κφρια δφναμθ κα εκτελζςει
μπαράη κατάλλθλα ςχεδιαςμζνων βολϊν με επαρκείσ παραμζτρουσ βολισ και από
διαφορετικοφσ άξονεσ επίκεςθσ ϊςτε να επζλκει κορεςμόσ τθσ αντίπαλθσ ναυτικισ
“αεράμυνασ” από τα ταυτόχρονα ειςερχόμενα βλιματα επιφανείασ SSM. Είναι απαραίτθτο
να τονιςτεί ότι αν δεν είναι δυνατι θ επίκεςθ και από τουσ 4 άξονεσ το καταλλθλότερο
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ςενάριο είναι ο ςχεδιαςμόσ τθσ επίκεςθσ ϊςτε ιςάρικμα βλιματα να πλιξουν τουσ ςτόχουσ
από 2 αντίκετεσ κατευκφνςεισ. Σα αντιπλοικά βλιματα SSM και ειδικότερα ο πφραυλοσ
Exocet πετάει ςε εξαιρετικά χαμθλό φψοσ (3, 5.5 και 9 μζτρων ανάλογα το φψοσ
κυματιςμοφ) με αποτζλεςμα τα αντίπαλα ραντάρ να μθν προλάβουν να τον εντοπίςουν
πριν από τα 6-10 km ζχοντασ ελάχιςτο χρόνο αντίδραςθσ να τα καταρρίψουν.
Αυτό κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τα αντι-βλθματικά ςυςτιματα CIWS (είναι αποδοτικά κατά
ςτόχων ςε τόξο 180 μοιρϊν) να μθν προλάβουν να εμπλζξουν όλα τα ειςερχόμενα
βλιματα.
-Σα ελλθνικά υποβρφχια κα δρουν ςχετικά αυτόνομα από τον υπόλοιπο ςτόλο με τθν
ζννοια ότι οι όποιεσ επικοινωνίεσ κα είναι εξαιρετικά περιοριςμζνεσ. Σο βάκοσ ςτο οποίο
κα επιχειροφν ςε ςυνδυαςμό με τθ μορφολογία του βυκοφ τα επιτρζπει να δρουν ωσ
“αόρατοι” κυνθγοί τόςο αντίπαλων ναυτικϊν ςχθματιςμϊν όςο και κατά αντίπαλων
υποβρυχίων. Πλθροφορίεσ που κα λάβει το υποβρφχιο κα επιτρζπουν τθν εκτόξευςθ UGM84 Harpoon πυραφλων κατά ναυτικϊν ςτόχων από αςφαλι απόςταςθ. τοιχείο κλειδί και
εδϊ είναι οι επικοινωνίεσ και θ αςφαλι αναγνϊριςθ ςτόχων.
-Φρεγάτεσ όπωσ οι ΜΕΚΟ κα αναλάβουν και τθν άμυνα κατά εναζριων ςτόχων του
ναυτικοφ ςχθματιςμοφ ςτον οποίο ςυμμετζχουν πζρα από τισ κλαςικζσ αποςτολζσ
επιφανείασ/ανκυποβρυχιακοφ πολζμου. Θ υιοκζτθςθ και εγκατάςταςθ πυραφλων ESSM
ζχει ιδθ υλοποιθκεί αναβακμίηοντασ τισ μαχθτικζσ ικανότθτεσ τθσ φρεγάτασ με ζνα βλιμα
αεράμυνασ ςθμείου υψθλϊν προδιαγραφϊν με αυξθμζνεσ κινθματικζσ επιδόςεισ, λόγω
του TVC κινθτιρα του. Θ εμβζλειά του φκάνει τα 50 km κατατάςςοντάσ το ωσ βλιμα μζςθσ
εμβζλειασ. Ζςτω και αυτι θ αρχικι ικανότθτα αεράμυνασ μζςθσ εμβζλειασ επιτρζπει ςτο
κλειςτό περιβάλλον του Αιγαίου τθν κάλυψθ τομζων των 100 Km ςε διάμετρο. Κακϊσ το
πεδίο μάχθσ ιδιαίτερα ςτον αζρα μόνο διςδιάςτατο και ευδιάκριτο δεν είναι, θ δυνατότθτα
κάλυψθσ μεγάλων τομζων ςε ςυνδυαςμό με το ςφςτθμα κατακόρυφθσ εκτόξευςθσ Mk48
Mod2 VLS με 16 βλιματα επιτρζπει τθν 360 μοιρϊν άμεςθ αντίδραςθ τθσ κάκε ομάδασ
μάχθσ του ςτόλου. Θ αλλθλοκάλυψθ των τομζων αεράμυνασ από πολλά πλοία επιτρζπει τθ
διαςτρωματικι αντιμετϊπιςθ απειλϊν. το μζλλον ελπίηουμε να αποκτιςει το ΠΝ
πραγματικι ικανότθτα αεράμυνασ περιοχισ. τθν παροφςα φάςθ δεδομζνου και τθσ
φπαρξθσ τθσ ΠΑ κακϊσ και του ςυςτιματοσ IADS οι εναζριεσ απειλζσ ςτο Αιγαίο
αντιμετωπίηονται επαρκϊσ. Φρεγάτεσ όπωσ οι κλάςεωσ S κα αναλάβουν κυρίωσ ASW και
AsuW αποςτολζσ.
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Θ φρεγάτα Ψαρά (F-454) κλάςεωσ MEKO 200 Hydra ςτθν πολυεκνικι ναυτικι άςκθςθ Neptune Warrior (NW
063) ςτθ κωτία (Πθγι Wikipedia)

-Σα ςφγχρονα βλιματα κατά πλοίων SSM Harpoon και Exocet είναι ιδιαίτερα
αποτελεςματικά ςε παράκτια περιβάλλοντα. Ο κορεςμόσ τθσ αντίπαλθσ αεράμυνασ είναι
εφικτόσ με τθν εκτόξευςθ μικροφ αρικμοφ βλθμάτων αλλά προερχόμενων από
διαφορετικζσ κατευκφνςεισ και άξονεσ όπωσ προαναφζραμε. Ο ςυνδυαςμόσ διαφορετικισ
φφςεωσ φορζων εκτόξευςθσ (προωκθμζνεσ ΣΠΚ, φρεγάτεσ, αεροςκάφθ) ςε μια
ςυνδυαςμζνθ επίκεςθ αυξάνει το χάοσ ςτθν αντίπαλθ αεράμυνα. Όςο περιςςότερα
βλιματα εκτοξευτοφν κατά τθσ αντίπαλθσ ναυτικισ δφναμθσ από διαφορετικισ φφςεωσ
πλατφόρμεσ τόςο αυξθμζνθ κα είναι θ πολυπλοκότθτα αντιμετϊπιςισ τουσ και οι απϊλειεσ
ςτον αντίπαλο ςτόλο. Οι επιχειριςεισ TASMO που κα διεξάγει θ ΠΑ δφναται να
ςυνδυαςτοφν με αλλεπάλλθλα μπαράη βλθμάτων από τα ελλθνικά ναυτικά/επίγεια μζςα.
τθν παροφςα φάςθ θ απουςία ΑΦΝ για αναγνϊριςθ και αυξθμζνθ παραμονι ςτθν
περιοχι ενδιαφζροντοσ ςτερεί από το ΠΝ ζνα πολφτιμο μζςο. Σο τουρκικό ναυτικό δφναται
να επιχειριςει ναυτικό αποκλειςμό 2-3 νθςιϊν. Κάτι τζτοιο όμωσ κα προδϊςει τισ κζςεισ
του οι οποίεσ κα είναι αναγνωρίςιμεσ και επιπλζον κα οδθγιςει τον τουρκικό ςτόλο ςε
τακτικι “ακινθςία”. Εφκολθ λεία για τα μακροφ βελθνεκοφσ βλιματα AM-39/MM40 Exocet
και Harpoon…
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υμπεράςματα
Ο πόλεμοσ ςτο Αιγαίο κα εξαρτθκεί ςε μεγάλο βακμό από τθν μεταξφ ςυνεργαςία και των
τριϊν κλάδων. Οι μικρζσ ςχετικά αποςτάςεισ, το νθςιωτικό ςφμπλεγμα ςτο Ανατολικό
Αιγαίο με τισ πάμπολλεσ κζςεισ απόκρυψθσ, θ ιςχυρι παρουςία του Ε ςτα νθςιά μαηί με
τθν εξαιρετικι εκπαίδευςθ των ελλθνικϊν πλθρωμάτων αποτελοφν παράγοντεσ αποτροπισ.
Θ ΠΑ πανταχοφ παρόν ςτο Αιγαίο κα εκτελεί επιχειριςεισ TASMO από τα πρϊτα λεπτά των
εχκροπραξιϊν. Οι 2 μοίρεσ Mirage 2000/2000-5 αναμζνεται να λάβουν το ρόλο τθσ ναυτικι
αποτροπισ και ςτρατθγικισ κροφςθσ μαηί με αεροςκάφθ F-16 ςε ρόλο καταςτολισ τθσ
εχκρικισ αεράμυνασ SEAD/DEAD . Πρζπει να ξεφφγουμε από φοβικά ςφνδρομα περί
ποςοτικισ ανωτερότθτασ του αντιπάλου. Κατάλλθλα ςχεδιαςμζνεσ επιχειριςεισ μπορεί να
προκαλζςουν τθν καταςτροφι ι εξουδετζρωςθ του τουρκικοφ ςτόλου ςε ςφντομο χρόνο. Ο
ελλθνικόσ ςτόλοσ ςε κζςεισ διαςποράσ ςτο νθςιωτικό ςφμπλεγμα κα μπορεί να
ςυγκεντρϊςει ολόκλθρθ ι ςθμαντικό μζροσ από τθν ιςχφ πυρόσ του κατά των πολεμικϊν
πλοίων του Σουρκικοφ Ναυτικοφ ταυτόχρονα. Διακζτουμε όχι μόνο τα μζςα ι ςυγκεκριμζνα
πλεονεκτιματα αλλά κυρίωσ κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό ικανό να ανταπεξζλκει
ςτθν πρόκλθςθ και να νικιςει !
Για κάποιουσ ιςχφει θ άποψθ ότι το Αιγαίο ανικει ςτα ψάρια του.
ε περίπτωςθ ςφρραξθσ τα ψάρια ςτο βυκό του Αιγαίου
κα αποκτιςουν τθν παρζα των επίδοξων ειςβολζων…
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Μζροσ Β’: Θζατρο Ανατολικισ Μεςογείου

Θ φρεγάτα F466 Νικθφόροσ Φωκάσ (μθ εκςυγχρονιςμζνθ S) ςχίηοντασ τα κφματα

το δεφτερο μζροσ τθσ ςειράσ άρκρων υνδυαςμζνθ Άμυνα τόλου κα παρουςιάςουμε τισ
δυνατότθτεσ του ελλθνικοφ ςτόλου του ΠΝ ςτο περιβάλλον τθσ Ανατολικισ Μεςογείου και
Κφπρου. Ο χϊροσ αυτόσ χαρακτθρίηεται ωσ ανοικτι κάλαςςα και ςε αντίκεςθ με το κλειςτό
περιβάλλον του Αιγαίου Πελάγουσ, όπου και οι τρεισ κλάδοι αλλθλοκαλφπτονται,
απαιτείται πολφ ιςχυρι ναυτικι παρουςία για τθ διενζργεια οποιονδιποτε επιχειριςεων.
Ο χϊροσ τθν Ανατολικισ Μεςογείου είναι ςθμαντικόσ για τουσ εξισ λόγουσ:
1. Με τθν τιμι του πετρελαίου ςτακεροποιθμζνθ γφρω ςτα 100 δολάρια το βαρζλι και
δεδομζνων των πρόςφατων ερευνϊν για υδρογονάνκρακεσ τόςο ςτθν περιοχι
νότια τθσ Κριτθσ όςο και νοτίωσ τθσ Κφπρου κακίςταται ςαφζσ ότι απαιτείται θ
ναυτικι παρουςία για τθν προςταςία των καλάςςιων εξζδρων άντλθςθσ
υδρογονανκράκων. ε περίπτωςθ πρόκλθςθσ οποιουδιποτε κερμοφ επειςοδίου θ
Άγκυρα κα προςπακιςει να προκαλζςει de facto κατάςταςθσ αμφιςβιτθςθσ τθσ
ελλθνικισ ΑΟΗ αντίςτοιχθ των ΛΜΛΩΝ, χωρίσ βζβαια να κελιςει να προκαλζςει
ηθμιζσ ςτα ςυμφζροντα των πετρελαϊκϊν εταιρειϊν, με απϊτερο ςκοπό να πάρει
το λθςτρικό τθσ μερίδιο. Οι πρόςφατεσ παρενοχλιςεισ τθσ Άγκυρασ και οι
απαιτιςεισ τθσ για ςυνεκμετάλλευςθ των κοιταςμάτων δεν χωρά αμφιβολίεσ για το
ότι ςτο μζλλον το κλίμα κα δυναμιτιςτεί επικίνδυνα.
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Οι προκλιςεισ ζχουν φτάςει ςε τζτοιο βακμό ςτο ζδαφοσ τθσ Κυπριακισ
Δθμοκρατίασ που τουρκικό πολεμικό ςκάφοσ ζνα μινα πριν παραβίαςε τα
κυπριακά καλάςςια χωρικά φδατα ςτθν περιοχι μεταξφ Αμμοχϊςτου και Λιμνίτθ
και τοποκζτθςε ςθμαδοφρεσ οριοκετϊντασ παράνομα χωρικά φδατα (!).
Εν μζςω οικονομικισ κρίςθσ, είναι ορατό ότι θ ενεργειακι απεξάρτθςθ τθσ χϊρασ
κα φζρει όχι μόνο πρόςκαιρα οικονομικά οφζλθ αλλά και φκθνό καφςιμο που κα
τροφοδοτιςει τθν αναγκαία μακροχρόνια ανάπτυξθ και ευθμερία τθσ χϊρασ μασ.

2. ε περίπτωςθ ελλθνοτουρκικισ ςφρραξθσ πζρα από τα μζτωπα του Ζβρου και του
Αιγαίου υπάρχει και το απομακρυςμζνο μζτωπο τθσ Κφπρου. Θ Κυπριακι
Δθμοκρατία διατθρεί ιςχυρζσ χερςαίεσ δυνάμεισ ςτο νθςί ποιοτικά ανϊτερεσ των
αντίςτοιχων τουρκικϊν. Διακζτει όμωσ ζνα καίριο μειονζκτθμα. Θ εγγφτθτα τθσ ςτα
τουρκικά παράλια, εν αντικζςει με τθν μεγάλθ απόςταςθ από τθν Ελλάδα, τθν
αφινει αβοικθτθ ςε περίπτωςθ που οι πολεμικζσ επιχειριςεισ κρατιςουν μεγάλο
διάςτθμα. Οι ςυνεχείσ τουρκικζσ ενιςχφςεισ από τα τουρκικά παράλια κα
δυςχεράνουν τθν προζλαςθ των κυπριακϊν δυνάμεων. Οι ςτρατθγικζσ εφεδρείεσ
που διακζτουν οι τουρκικζσ ζνοπλεσ δυνάμεισ μποροφν να μεταφερκοφν τόςο δια
καλάςςθσ (ιδιαίτερα για βαρφ υλικό) όςο και αεροπορικϊσ (για επίλεκτεσ δυνάμεισ
εκτελϊντασ το αμερικανικό δόγμα AIR LAND BATTLE ςε όλο το μικοσ του νθςιοφ).
Είναι πολφ πικανό ςε διαφαινόμενθ αποτυχία των τουρκικϊν επιχειριςεων ςτον
Ελλαδικό χϊρο όλο το βάροσ των τουρκικϊν δυνάμεων να πζςει πάνω ςτο νθςί τθσ
Αφροδίτθσ. ε αυτό το ςενάριο οι Κυπριακζσ δυνάμεισ χωρίσ να διακζτουν
ικανοποιθτικζσ ςτρατθγικζσ εφεδρείεσ εμπλεκόμενεσ ςε ζναν πόλεμο φκοράσ με
τον αρικμθτικά υπζρτερο αντίπαλο κινδυνεφουν να πάκουν ότι οι Γερμανοί ςτο
τάλινγκραντ....Να αποκοποφν πλιρωσ, με ςυνεχϊσ μειοφμενα πυρομαχικά και
πολεμοφόδια και να αντιμετωπίηουν τα ολοζνα αυξανόμενα κφματα επικζςεων
από φρζςκεσ τουρκικζσ δυνάμεισ. Θ Σουρκία επίςθσ κα επιχειριςει ναυτικό
αποκλειςμό ςτο νθςί και κα προςπακιςει να πετφχει τοπικι αεροπορικι υπεροχι.
Ο ναυτικόσ αποκλειςμόσ του νθςιοφ είναι ςχετικά εφκολοσ, ελλείψθ κυπριακοφ
πολεμικοφ ναυτικοφ, και μπορεί να γίνει ακόμθ και με ςχετικά δευτερεφουςεσ
μονάδεσ επιφανείασ. Σι κα ςυμβεί ςτο νθςί και ςτισ εκατοντάδεσ χιλιάδεσ ελλθνικζσ
ψυχζσ αν ο ναυτικόσ αποκλειςμόσ κρατιςει 1-2 μινεσ? Ποιεσ οι ελλείψεισ που κα
προκφψουν ςτα βαςικά αγακά?
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Αποςτολι του ΠΝ

To ΠΓΤ Προμθκεφσ Α-374 ανεφοδιάηει τισ φρεγάτεσ F 454 Ζλλθ κλάςεωσ S και F454 Ψαρά κλάςεωσ
"ΜΕΚΟ"

Σθν λφςθ ςτα παραπάνω αδιζξοδα μπορεί να τθ δϊςει μονάχα το ΠΝ. Οι αποςτολζσ που κα
αναλάβει το ΠΝ ςχετίηονται με τθν προάςπιςθ των ελλθνικϊν ςυμφερόντων ςτθν περιοχι.
Διακρίνονται τόςο ςε επικετικζσ όςο και ςε αμυντικζσ αποςτολζσ ςυνοδεφοντασ τισ βαριζσ
ελλθνικζσ ενιςχφςεισ ςτθν Κφπρο.




Προβολι ναυτικισ ιςχφοσ
πάςιμο Ναυτικοφ Αποκλειςμοφ ςτθν Κφπρο
Ναυτικι ςυνοδεία και προςταςία τθσ νθοπομπισ για τθν μεταφορά ςτρατθγικϊν
ενιςχφςεων που κα αλλάξουν τισ ιςορροπίεσ ςτο νθςί. Σο υλικό και τα οχιματα που
κα μεταφερκοφν πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε να ςχθματίςουν μια ικανι ςιδερζνια
γροκιά που κα αποκόψει και καταςτρζψει άμεςα τισ εναπομείνοντεσ τουρκικζσ
δυνάμεισ. Ενδεικτικά θ δφναμθ αυτι κα μποροφςε να περιλαμβάνει 82 άρματα
μάχθσ LEO 1A5,150- 200 ΣΟΜΠ Μ113Α2, μεταςκευαςμζνα με επιπλζον κωράκιςθ
και τθλεχειριηόμενο πφργο οπλιςμοφ, 18 αυτοκινοφμενα πυροβόλα Μ109, 4-6 ΠΕΠ
MLRS και RM 70, πολεμοφόδια και πυρομαχικά. Για τθ μεταφορά τθσ παραπάνω
δφναμθσ απαραίτθτο είναι θ επίταξθ και πολιτικϊν οχθματαγωγϊν πζρα από τα
υπάρχοντα μζςα του ΠΝ (5 αρματαγωγά Jason και 4 ΠΣΜ Zubr).
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Αντιαεροπορικι Προςταςία ηωτικϊν χϊρων, κυρίωσ τθσ Κφπρου και των εξζδρων
άντλθςθσ υδρογονανκράκων. Ειδικά οι τελευταίεσ κινδυνεφουν να καταλθφκοφν
από αερομεταφερόμενεσ τουρκικζσ δυνάμεισ (μζςω του πολφ μεγάλου ςτόλου
ελικοπτζρων που διακζτουν) που κα επιχειριςουν να δθμιουργιςουν τετελεςμζνα.

Νότιο Ανατολικι Μεςόγειοσ-Ενεργειακοί Πόροι
τθ περιοχι Νοτίου τθσ Κριτθσ και ανατολικά μζχρι τθν Κφπρο ζχουν αποδεδειγμζνα
βρεκεί μεγάλεσ ποςότθτεσ υδρογονανκράκων. Θ Σουρκία πιςτι ςτθν επεκτατικι τθσ
πολιτικι κεωρεί ότι ζχει δικαιϊματα εκμετάλλευςθσ και θ ίδια. Σα πράγματα περιπλζκονται
ακόμθ περιςςότερο λόγω τθσ φπαρξθσ του Καςτελόριηου το οποίο μεγιςτοποιεί τθν
ελλθνικι ΑΟΗ. Ζνα πολφ καλό άρκρο για τθν ΑΟΗ δθμοςιεφκθκε ςτο ellinikos-stratos.com.
τθν ουςία θ φπαρξθ του Καςτελόριηου επιτρζπει ςτθν ελλθνικι πλευρά τθν ζνωςθ τθσ
ελλθνικισ ΑΟΗ με τθν Κυπριακι καλφπτοντασ μια μεγάλθ καλάςςια ζκταςθ από τθν Κριτθ
μζχρι τθν Κφπρο. ε αυτι τθν περιοχι αναμζνεται επίςθσ θ ελλθνικι πλευρά ςε ςυνεργαςία
με ξζνεσ εταιρείεσ να προχωριςει ςε ζρευνεσ που κα οδθγιςουν ςτθν εγκατάςταςθ
εξζδρων άντλθςθσ φυςικοφ αερίου και πετρελαίου. Ιδθ οι εξελίξεισ προχωροφν γοργά. Θ
νορβθγικι εταιρεία PGS ζχει ολοκλθρϊςει τισ ζρευνεσ και τθ ςτιγμι που γράφονται αυτζσ
οι γραμμζσ αναδεικνφεται ο νικθτισ του διαγωνιςμοφ για τθν εξόρυξθ ςτο Κατάκολο ςτθν
Πάτρα. Ο επόμενοσ διαγωνιςμόσ που κα πραγματοποιθκεί άμεςα αφορά οικόπεδα νότια
τθσ Κριτθσ. Σα επόμενα χρόνια κερμά επειςόδια τφπου ΛΜΛΩΝ αναμζνεται να εντακοφν. Θ
ελλθνικι πλευρά ιδθ τα ζχει εντάξει ςτουσ επιχειρθςιακοφσ τθσ ςχεδιαςμοφσ όπωσ φάνθκε
ςτθν ΣΑΑ "Αλζξανδροσ 13".

Χάρτθσ τθσ ελλθνικισ ΑΟΗ όπωσ διαμορφϊνεται με βάςθ τισ Διεκνείσ ςυνκικεσ
ςυμπεριλαμβανομζνου του Καςτελόριηου. Πθγι (tvxs)

Οι τουρκικζσ δυνάμεισ αναμζνεται να αναπτυχκοφν με ςκοπό τθν κατάλθψθ αυτϊν των
εξζδρων άντλθςθσ τόςο με ναυτικζσ δυνάμεισ όςο και με αερομεταφερόμενεσ. Οι μεν
πρϊτεσ κα αναλάβουν τον ρόλο τθσ δθμιουργίασ ενόσ αςφαλοφσ καλάςςιου τομζα
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αποκόπτοντασ τθ δυνατότθτα ενιςχφςεων από τθν ελλθνικι πλευρά, οι δε δεφτερεσ κα
ζχουν ςκοπό τθν κατάλθψθ τθν μεταφορά ικανϊν επίλεκτων δυνάμεων όπωσ τα Bordo
Berelli ("Κόκκινα μπερζ") που αποτελοφν τθν πλζον επίλεκτθ μονάδα τθσ τουρκικισ
Διοίκθςθσ Ειδικϊν Δυνάμεων (Özel Kuvvetler Komutanlığı/ΟΚΚ), θ οποία υπάγεται
απευκείασ ςτον Σοφρκο Α/ΓΕΕΚΑ.
Σο ΠΝ πικανόν να ξαναηιςει τα γεγονότα των ΛΜΛΩΝ, αυτι τθ φορά όμωσ όχι ςε
βραχονθςίδα. Είναι ςθμαντικό να τονιςτεί θ ικανότθτα ςυλλογισ πλθροφοριϊν και
ναυτικισ επιτιρθςθσ ςε μεγάλουσ καλάςςιουσ χϊρουσ. Σθν δυνατότθτα αυτι τθν δίνουν
ιδανικά τα ΑΦΝ με τον μεγάλο χρόνο περιπολίασ, το μεγάλο χϊρο κάλυψθσ και τθ
δυνατότθτα μετάδοςθσ των δεδομζνων ςε πραγματικό χρόνο ςτα φίλια μζςα. Μετά τθν
κακιλωςθ των P-3B του ΠΝ χωρίσ αντικαταςτάτθ, θ δυνατότθτα αυτι λείπει τθ δεδομζνθ
ςτιγμι από το ελλθνικό οπλοςτάςιο.
τθν αντίπερα όχκθ του Αιγαίου το ΣΝ διακζτει ζναν ςτόλο που περιλαμβάνει 9
αεροςκάφθ ναυτικισ CN-235 MPA (τα οποία κρίκθκαν ανεπαρκι από το ΣΝ ςτισ δοκιμζσ
που διεξιγαγε) και 6 υπό παραγγελία ATR-72-600 ASW (+2 ATR 72 για μεταφορά φορτίων
και προςωπικοφ) εφοδιαςμζνα με το τελευταίασ γενιάσ ςφςτθμα επιτιρθςθσ AMASCOS.
Ειδικότερα το ραντάρ επιτιρθςθσ Ocean Master επιτρζπει τθν ανίχνευςθ ςτόχου (ανάλογα
με το φψοσ πτιςθσ) μεγζκουσ φρεγάτασ ςτα 200 ν.μ. μζγιςτθ εμβζλεια.

χθματιςμόσ 2 P 3B του ΠΝ. Θ κακιλωςθ τουσ προκαλεί ανεπανόρκωτεσ ελλείψεισ ςτθ ναυτικι
επιτιρθςθ

Σο ΠΝ βρίςκεται ςε δφςκολι κζςθ ςτθ ναυτικι επιτιρθςθ. Απαιτείται θ πολφ ςτενι
ςυνεργαςία με τθν ΠΑ για οποιαδιποτε επιχειριςεισ. Ειδικότερα θ μεταςτάκμευςθ
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μερικϊν UAV ΠΘΓΑΟ ΛΛ και ο εφοδιαςμόσ τουσ με ραντάρ SAR είναι μια εφικτι λφςθ επί
τθσ παροφςθσ για αποτελεςματικι ναυτικι επιτιρθςθ με τα υπάρχοντα μζςα. Θ φπαρξθ
των 4 Erieye EMB-145H AEW&C κα καλφψει τα όποια κενά αποκλειςτικά εξειδικευμζνων
ΑΦΝ αλλά πρζπει να τονιςτεί ότι πρωταρχικόσ ρόλοσ των αεροςκαφϊν αυτϊν είναι θ
εναζρια επιτιρθςθ και διοίκθςθ. Δευτερεφων ρόλοσ κα αποτελεί θ ναυτικι επιτιρθςθ για
τθν οποία θ μζγιςτθ εμβζλεια εντοπιςμοφ είναι γφρω ςτα 320 km για πολεμικά πλοία
μεγζκουσ φρεγάτασ. Σα 4 ΑΕΠΕ παραμζνουν ζνασ ςτρατθγικόσ πολλαπλαςιαςτισ ιςχφοσ
για όλουσ τουσ κλάδουσ των ΕΕΔ. Θ ικανότθτα τουσ να εντοπίηουν ςτόχουσ μικρισ διατομισ
ακόμθ και πυραφλουσ cruise που πετάνε ςε χαμθλό φψοσ τα κακιςτά ζνα πολφτιμο
πολυεργαλείο. Δεδομζνου ότι 1 ΑΕΠΕ ςίγουρα κα καλφπτει το ανατολικό Αιγαίο από
αςφαλι απόςταςθ ο χϊροσ τθσ Νοτιο-Ανατολικισ Μεςογείου εντόσ τθσ ελλθνικισ ΑΟΗ
καλφπτεται μερικϊσ. το μζλλον θ είςοδοσ ςε υπθρεςία 2-4 ΑΦΝ Atlanique 2 με τθ μορφι
ενοικίαςθσ αναμζνεται να δϊςει λφςθ άμεςα ςτο πρόβλθμα.
Λδανικά πλοία για ναυτικι υπεροχι ςτθν περιοχι είναι πλοία μεγζκουσ Φρεγάτασ λόγω τθσ
αυξθμζνθσ αυτονομίασ τουσ και τθσ ικανότθτασ τουσ να επιχειροφν αποτελεςματικά ςε
δφςκολεσ καιρικζσ ςυνκικεσ. Πζρα από τα ανωτζρω μζςα ςτθ ναυτικι επιτιρθςθ
αναμζνεται να λάβουν ρόλο και τα οργανικά ελικόπτερα των φρεγατϊν του ΠΝ.
Για τθν κάλυψθ τθσ παραπάνω περιοχισ αναμζνεται πρωταρχικό ρόλο να αναλάβουν οι
Κανονιοφόροι του ΠΝ μαηί με επιβαίνων άγθμα 15 ατόμων, ανδρϊν των Ειδικϊν Δυνάμεων.
ε αρχικό ςτάδιο 2-3 Κανονιοφόροι μαηί με 1 Φρεγάτα κεωροφνται επαρκείσ. ε περίπτωςθ
που θ απειλι εκδθλωκεί και γίνει πιο ςοβαρι τότε το ΠΝ αναμζνεται να διακζςει και
επιπλζον πλοία ιδιαίτερα Φρεγάτεσ ΜΕΚΟ 200 ι κλάςεωσ S.

Σο βλιμα RIM-162 ESSM ςε δοκιμαςτικι βολι από το αεροπλανοφόρο USS Carl Vinson τον Λοφλιο του
2010 (CVN-70)
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Κφπροσ
Για τθν οριςτικι λφςθ του Κυπριακοφ ηθτιματοσ ςε περίπτωςθ ενόσ ελλθνοτουρκικοφ
πολζμου είναι απαραίτθτθ θ μεταφορά ενιςχφςεων που κα αλλάξουν τθν ιςορροπία ςτο
νθςί υπζρ τθσ ελλθνικισ πλευράσ. Οι ελλθνικζσ δυνάμεισ αναμζνεται από τα πρϊτα λεπτά
των επιχειριςεων να ζχουν αποςτείλει 1-2 υποβρφχια (ανάλογα τθσ οροφισ) ςτθν περιοχι
για προςβολι τθσ όποιασ ναυτικισ δφναμθσ που κα επιχειριςει ναυτικό αποκλειςμό του
νθςιοφ.
Θ πολιορκία του νθςιοφ αναμζνεται να εντακεί ιδιαίτερα ςε περίπτωςθ ανακοπισ ι
ςυντριβισ των τουρκικϊν δυνάμεων ςτο Θζατρο του Ζβρου και του Αιγαίου ϊςτε να
αποκομιςτοφν διπλωματικά οφζλθ και να πιεςτεί θ ελλθνικι πλευρά...
Σα ελλθνικά υποβρφχια πικανόν να βρίςκονται ςτθν περιοχι πριν το ξεκίνθμα των
εχκροπραξιϊν και ζχουν ωσ κφριεσ αποςτολζσ :
1.
2.
3.
4.

Παρενόχλθςθ
Προςβολι
Άρνθςθ πρόςβαςθσ ςτα αντίπαλα τουρκικά πλοία.
Δθμιουργία κενϊν ςτον εχκρικό ναυτικό αποκλειςμό.

Θ μεταφορά τουρκικϊν ενιςχφςεων από τα τουρκικά παράλια που απζχουν μόλισ 70 km
κεωρείται βζβαιθ. Θ καλάςςια μεταφορά επιπλζον βαρφ υλικοφ για αναπλιρωςθ
απωλειϊν και κορεςμό του νθςιοφ με ιςχυρζσ τουρκικζσ δυνάμεισ κεωρείται άμεςοσ ςτόχοσ
τθσ Άγκυρασ. Σθ δεδομζνθ ςτιγμι υπάρχουν γφρω ςτα 330 εχκρικά άρματα μάχθσ Μ48 ςτο
νθςί. Προβλζπεται θ μεταφορά εκςυγχρονιςμζνων Μ60 Sabra ϊςτε να ανακτθκεί μερικϊσ θ
ποιοτικι ανωτερότθτα τθσ Εκνικισ Φρουράσ θ οποία διακζτει 82 άρματα μάχθσ T-80U
εφοδιαςμζνα με τρίτθσ γενιάσ κωράκιςθ ERA Kontakt-5. Λόγω του περιοριςμζνου χϊρου
του νθςιοφ (9.251 τετραγωνικά χιλιόμετρα) οι χερςαίεσ επιχειριςεισ που κα διεξαχκοφν
από τισ τεκωρακιςμζνεσ δυνάμεισ των αντίπαλων πλευρϊν αναμζνεται κρίνουν τθν ζκβαςθ
του πολζμου.
Η διενζργεια επίςησ αεροπορικϊν επιχειρήςεων TASMO είναι βζβαιη από την ελληνική ΠΑ,
αλλά λόγω των περιοριςμζνων μζςων και τησ υψηλήσ προτεραιότητασ επικράτηςησ ςτο
Αιγαίο δεν αναμζνεται να πραγματοποιηθεί ςε μεγάλη κλίμακα ςτην Κφπρο τισ πρϊτεσ
μζρεσ του πολζμου.

Απαιτοφμενθ Δφναμθ
Όςον αφορά τθ μεταφορά ελλθνικϊν ενιςχφςεων ςτθν Κφπρο δθμιουργοφνται καίριεσ
προκλιςεισ. Θ απόςταςθ μεταξφ Κριτθσ και Κφπρου που είναι ο χϊροσ όπου θ ναυτικι
δφναμθ κα δρά αυτόνομα απαιτεί εκτόσ από πλοία με ανκυποβρυχιακό/επιφανείασ ρόλο,
πολεμικά ςκάφθ με αυξθμζνεσ AAW δυνατότθτεσ. Θ προςταςία αυτισ τθσ μαηικισ
νθοπομπισ κα απαιτιςει τθ δζςμευςθ μεγάλου αρικμοφ πολεμικϊν πλοίων. Κακίςταται
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ςαφζσ ότι ενόςω υπάρχει ο τουρκικόσ ςτόλοσ ςτο Αιγαίο θ αποδζςμευςθ τθσ απαιτοφμενθσ
δφναμθσ πρζπει να περιμζνει. Από τθν άλλθ, είναι ςαφζσ ότι οι παραπάνω ενιςχφςεισ (82
Leo1, 200 m113, 18 Μ109 κτλ) είναι απαραίτθτεσ όχι ςτα αρχικά ςτάδια των
επιχειριςεων αλλά κατά εκείνο το κρίςιμο διάςτθμα ςτο οποίο όταν ειςζλκουν ςτο
Κυπριακό πεδίο επιχειριςεων κα ςθματοδοτιςουν τθν ανατροπι των ιςορροπιϊν. Οι
κοινζσ Ελλθνικζσ-Κυπριακζσ δυνάμεισ με φρζςκεσ δυνάμεισ και ανανεωμζνο οπλοςτάςιο κα
προκαλζςουν τθν επικυμθτι ολοκλθρωτικι νίκθ ςτο πιο κρίςιμο ςθμείο καμπισ του
πολζμου.
Θ ςφνκεςθ τθσ μεταφερόμενθσ χερςαίασ δφναμθσ είναι τζτοια που δεν κα προκαλζςει
ζλλειψθ ςε κρίςιμα οπλικά ςυςτιματα που είναι απαραίτθτα για τον ελλαδικό χϊρο.

H φρεγάτα αλαμίσ κλάςεωσ ΜΕΚΟ 200ΘΝ

Αποςτολζσ AAW-ςυνεργαςία ΠΑ
Θ κυριότερθ απειλι κατά τθ διάρκεια των επιχειριςεων ςτθν ευρφτερθ νοτιοανατολικι
Μεςόγειο ζωσ ςτθν Κφπρο παραμζνει θ τουρκικι αεροπορία TΘΚ. Θ απόςταςθ των 400 km
από τθν Κριτθ (όρια του Ελλθνικοφ IADS, +150 km κάλυψθ λόγω τθσ φπαρξθσ των S-300)
μζχρι τθν Κφπρο μεταφράηεται ςε χρόνο ςε 15 ϊρεσ πλεφςθσ ζχοντασ μζςθ ταχφτθτα 15
κόμβουσ. υμπεριλαμβάνοντασ πικανζσ κακυςτεριςεισ υπολογίηεται ότι ςε λιγότερο από
μια μζρα (24 h) ο ελλθνικόσ ςτόλοσ μπορεί να μεταφζρει τισ κρίςιμεσ ενιςχφςεισ ςτθν
Κφπρο.
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Κατά τθ διάρκεια τθσ αποςτολισ θ Σουρκικι Αεροπορία αναμζνεται να διεξάγει
ςυνδυαςμζνεσ επιχειριςεισ TASMO για να ανακόψει τθν νθοπομπι.
Θ ελλθνικι ΠΑ αναμζνεται να ςυνδράμει με αεροςκάφθ ςυνοδείασ τα οποία κα
λειτουργοφν ωσ το εξωτερικό επίπεδο άμυνασ του ςτόλου. Λδανικά κεωροφνται τα νεϊτερα
F-16 block 52+/Adv λόγω τθσ αυξθμζνθσ τουσ αυτονομίασ. Σα αεροςκάφθ πετϊντασ ςε
απόςταςθ 50-100 km από τθ ναυτικι δφναμθ καλφπτουν με τα BVR βλιματα τουσ
(εμβζλεια 105 kmγια το AIM-120 C5) τθν εμπλοκι ςτόχων ζωσ τα 150-200 km. Σο
παραπάνω είναι ςθμαντικό για 2 λόγουσ.
-Προκεχωρθμζνθ αναγνϊριςθ εχκρικϊν αεροςκαφϊν και πλοίων.
-Λόγω τθσ φπαρξθσ των ελλθνικϊν αεροςκαφϊν αεράμυνασ αναμζνονται τα τουρκικά
μαχθτικά να μεγαλϊςουν ακόμθ περιςςότερο τθν απόςταςθ εξαπόλυςθσ των stand off
βλθμάτων τουσ. Δεδομζνθσ τθσ πολυςτρωματικισ φφςθσ τθσ αεράμυνασ μιασ ομάδασ
πλοίων κα απαιτθκοφν βλιματα με sea-skimming δυνατότθτεσ που πετάνε κοντά ςτο
επίπεδο τθσ κάλαςςασ. υγκεκριμζνα υπό τισ παροφςεσ ςυνκικεσ μόνο θ εξαπόλυςθ των
AGM-84 SLAM-ER (48 βλιματα απόκεμα) με βελθνεκζσ 250 km κα κακίςταται αςφαλισ για
το εχκρικό αεροςκάφοσ φορζα και αυτι υπό προχποκζςεισ όςον αφορά το προφίλ πτιςθσ
του πυραφλου. ε περίπτωςθ που επιλζξει ο πιλότοσ πολφ χαμθλό φψοσ πτιςθσ ςτα
επίπεδα τθσ κάλαςςασ από τα πρϊτα ςτάδια τθσ πτιςθσ του πυραφλου προσ το ςτόχο θ
μζγιςτθ εμβζλεια αυτι αναμζνεται να μειωκεί περαιτζρω. Ακόμθ και αν εξαπολυκεί
ζνασ AGM-84 SLAM-ER είναι δυνατόν να ανιχνευκεί ζγκαιρα με εναζρια μζςα όπωσ
τα Erieye EMB-145H AEW&C, UAV Πιγαςοσ (με κάποιο ραντάρ SAR) και αεροςκαφϊν
ςυνοδείασ ϊςτε να καταρριφκεί ζπειτα από τα αντιβλθματικά μζςα τθσ ναυτικισ αρμάδασ
όπωσ οι πφραυλοι ESSM (ακτίνα ζωσ 50 km) και το τερματικισ άμυνασ CIWS RAM (ακτίνα
ζωσ 9 km).
Σο ΠΝ αναμζνεται να διακζςει για τθ ςυνοδεία τθσ νθοπομπισ 6 Φρεγάτεσ μαηί με 2
Κανονιοφόρουσ ι ΣΠΚ και 1-2 υποβρφχια. Ενδεικτικά κα μποροφςαν να διατεκοφν οι 2
φρεγάτεσ ΜΕΚΟ 200, 2 εκςυγχρονιςμζνεσ φρεγάτεσ κλάςεωσ S κακϊσ και 2 μθ
εκςυγχρονιςμζνεσ φρεγάτεσ κλάςεωσ S. Θ παραπάνω ςφνκεςθ μπορεί να αλλάξει αναλόγωσ
τθσ διακεςιμότθτασ μζςων και τθσ διαφαινόμενθσ απειλισ. Όλεσ οι φρεγάτεσ αναμζνεται
να αναλάβουν αποςτολζσ ανκυποβρυχιακοφ πολζμου και πολζμου επιφανείασ-επιφανείασ.
Επιπλζον, οι φρεγάτεσ MEKO 200ΘΝ κα αναλάβουν τθν ενιςχυμζνθ άμυνα ςθμείου μζχρι
τα 50 km μζςω των βλθμάτων τουσ ESSM. Παρόλο που θ εμβζλεια δεν κεωρείται επαρκισ
για να χαρακτθριςτεί AAW κεωρείται πολφ παραπάνω από τα όρια αυτοάμυνασ ενόσ
πλοίου. Ο αναγνϊςτθσ μπορεί να κεωριςει ότι δίνει ςτο πλοίο περιοριςμζνεσ δυνατότθτεσ
AAW.
Θ κάκε φρεγάτα ΜΕΚΟ διακζτει 16 κελιά Mk48 που τθν παροφςα ςτιγμι φιλοξενοφν
ιςάρικμα βλιματα. Επιπλζον θ κάκε φρεγάτα κλάςεωσ S διακζτει ζναν οκταπλό εκτοξευτι
Mk 29 με ιςάρικμουσ πυραφλουσ RIM-7 Sparrow με βελθνεκζσ τα 19 km. Όλεσ οι φρεγάτεσ
διακζτουν 1-2 ςυςτιματα CIWS Phalanx με αποτελεςματικό βελθνεκζσ τα 3.6 km. Σο
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βελθνεκζσ των Phalanx κεωρείται ικανοποιθτικό για τθν προςταςία του πλοίου αλλά ςτα
πλαίςια τθσ ναυτικισ αρμάδασ πρζπει να τθρείται κλειςτόσ ςχθματιςμόσ και αυςτθρι
κάλυψθ τομζων για ςφαιρικι κάλυψθ ολόκλθρθσ τθσ δφναμθσ. Θ φπαρξθ των ΣΠΚ όπωσ οι
Super Vita κα προςζδιδε πζραν από 2 επιπλζον ικανά πλοία για AsuW, 2 επιπλζον
ςυςτιματα CIWS RAM με αυξθμζνεσ δυνατότθτεσ τερματικισ άμυνασ. υνολικά θ ναυτικι
δφναμθ διακζτει 32 βλιματα ESSM και 32 βλιματα RIM-7 Sparrow.
Αν ανατρζξει κάποιοσ ςε νζεσ ςχεδιάςεισ πλοίων (LCF, Forbin) με αποκλειςτικό ρόλο τθν
αεράμυνα περιοχισ κα προςζξει ότι τα περιςςότερα πλοία AAW διακζτουν μεγάλο
απόκεμα βλθμάτων μζςου και μεγάλου βελθνεκοφσ (είτε Aster 15/30 είτε ESSM/SM-2) με
48 ςυνολικά ζωσ 64 βλιματα. Η δφναμθ πυρόσ AAW μιασ ναυτικισ αρμάδασ
προθγοφμενθσ γενιάσ ςτθν τςζπθ ενόσ μονάχα πλοίου νζασ γενιάσ (!).
Θ ναυτικι αρμάδα πρζπει να μάχεται ςαν μια ενιαία δφναμθ μεγιςτοποιϊντασ το
επιδιωκόμενο αποτζλεςμα. Πρζπει να τονιςτεί ότι τα υπάρχουςα πλοία δεν είναι
ςχεδιαςμζνα ϊςτε να ζχουν πρωταρχικό μζλθμα τον αντιαεροπορικό αγϊνα. Θ ςυνεργαςία
και ο διαμοιραςμόσ των πλθροφοριϊν μζςω ηεφξεων δεδομζνων ςτα πλοία μαηί με τθν
διαςτρωματικι προςζγγιςθ τθσ αεράμυνασ είναι το ηθτοφμενο. Οι εμπλοκζσ μζχρι τα 20 km
αναμζνεται να αναλάβουν οι φρεγάτεσ κλάςεωσ S με τουσ RIM-7 Sparrow επικουρικά με τισ
φρεγάτεσ ΜΕΚΟ. Οι εμπλοκζσ πζραν των 20 km μζχρι τα 50 km αναμζνεται να τισ
αναλάβουν οι MEKO.

H ςυνεργαςία ΠΑ και ΠΝ κρίνεται αναγκαςτικι (Πθγθ veteranos.gr)
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θμαντικι παράμετροσ είναι θ ταυτόχρονθ εμπλοκι πολλαπλϊν
διαφορετικζσ κατευκφνςεισ.

ςτόχων από

τα υπάρχουςα πλοία το κφριο μζςο άμυνασ είναι οι πφραυλοι RIM-7 Sparrow και RIM-162
ESSM. Και οι δυο πφραυλοι χρθςιμοποιοφν θμι-ενεργι κακοδιγθςθ ραντάρ με τθν διαφορά
ότι ο ESSM χρθςιμοποιεί και mid-course guidance ενϊ απαιτεί τθν καταφγαςθ του ςτόχου
κατά το τελικό ςτάδιο εμπλοκισ ενϊ ο RIM-7 κατά ολόκλθρθ τθν περίοδο πτιςθσ με μικρά
κενά (για το μοντζλο M και ζπειτα). H απαίτθςθ καταφγαςθσ ςτο τερματικό ςτάδιο
περιορίηει τισ ταυτόχρονεσ εμπλοκζσ εναντίον εναζριων ςτόχων ςτον αρικμό των ραντάρ
καταφγαςθσ που υπάρχουν ςτο κάκε πλοίο. Οι ελλθνικζσ ΜΕΚΟ είναι εξοπλιςμζνεσ με 2
STIR 1.8 (CW illuminators) για χριςθ με τουσ ESSM ενϊ οι φρεγάτεσ S διακζτουν 1 ραντάρ
καταφγαςθσ STIR ανά εκτοξευτι Mk29. υνολικά θ ςυνδυαςμζνθ αρμάδα μάχθσ μπορεί να
εμπλακεί ταυτόχρονα εναντίον 8 μόλισ εναζριων ςτόχων (!).
Αναλόγωσ του ςυςτιματοσ μάχθσ μια τακτικι είναι θ εκτόξευςθ ςε κατάλλθλο χρόνο
περιςςότερων του ενόσ πυραφλων ESSM και θ κακοδιγθςθ ςτο τερματικό ςτάδιο
εμπλοκισ 1 εξ αυτϊν/radar καταφγαςθσ. Με τον τρόπο αυτό βρίςκονται περιςςότεροι
πφραυλοι ςτον αζρα ακόμθ και αν μόλισ ζνασ ανά ραντάρ καταφγαςθσ μπορεί να βρίςκεται
ςτο τερματικό ςτάδιο εμπλοκισ με τουσ υπόλοιπουσ πυραφλουσ να ακολουκοφν.
Σα εχκρικά αεροςκάφθ πετάνε ςε μζςο φψοσ ϊςτε να μπορζςουν αναγνωρίςουν τθν
ακριβι κζςθ τθσ ναυτικισ δφναμθσ. ε πραγματικζσ ςυνκικεσ κα πετάνε πολλαπλά πακζτα
αεροςκαφϊν ςε μζςα και χαμθλά φψθ αλλθλο-ςυνεργαηόμενα. Θ περιοριςμζνθ εμβζλεια
των CIWS Phalanx περιορίηει τθν ικανότθτα ζγκαιρθσ εμπλοκισ πολλαπλϊν ςτόχων ςτο
τερματικό ςτάδιο άμυνασ.
Είναι ξεκάκαρο ότι ςτον εκςυγχρονιςμό μζςθσ ηωισ των ΜΕΚΟ απαιτείται θ εγκατάςταςθ
τουλάχιςτον ενόσ ςυςτιματοσ CIWS RAM ςε κάκε πλοίο προσ αντικατάςταςθ των
Phalanx.
Σα πράγματα περιπλζκονται όταν υπάρχουν χαμθλά ιπτάμενοι ςτόχοι ι sea-skimming
πφραυλοι κακϊσ θ ζγκαιρθ αναγνϊριςθ από το ςφςτθμα ραντάρ του πλοίου κακίςταται
προβλθματικι λόγω τθσ καμπυλότθτασ τθσ γθσ και του clutter τθσ κάλαςςασ. ε αυτιν τθν
περίπτωςθ θ αςφαλισ αναγνϊριςθ από τα εναζρια μζςα και θ μετάδοςθ των παραμζτρων
βολισ των ςτόχων είναι επιτακτικι. Παράλλθλα αναμζνεται και θ χριςθ πυραφλων αντιραντάρ AGM-88 HARM για καταςτολι τθσ ναυτικισ αεράμυνασ. Οι πφραυλοι αυτοί ζχουν
εμβζλεια 106 χιλιόμετρα και μαηί με τουσ AGM-84 SLAM-ER αποτελοφν τθν κφρια απειλι.
τόχοσ των HARM είναι θ ςίγαςθ των ελλθνικϊν ραντάρ των φρεγατϊν ϊςτε να
διευκολυνκεί θ προςβολι από τα υπόλοιπα πακζτα κροφςθσ. Θ προςζγγιςθ από
διαφορετικζσ κατευκφνςεισ αναμζνεται να δυςχεράνει ακόμθ περιςςότερο τθν ελλθνικι
δφναμθ.
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To κάκε ραντάρ καταφγαςθσ STIR μπορεί να κακοδθγιςει ζναν πφραυλο ςτο εμπρόςκιο
τόξο όπου "βλζπει". Θ προςζγγιςθ από διαφορετικζσ κατευκφνςεισ κα δζςμευε τουσ
πόρουσ αυτοφσ. Για παράδειγμα 12 αεροςκάφθ χωριςμζνα ςε 2 αςφμμετρα πακζτα
κροφςθσ (8 και 4 για παράδειγμα) κα μποροφςαν να προςεγγίςουν από αντίκετεσ
κατευκφνςεισ. Μια φρεγάτα ΜΕΚΟ κα μποροφςε ζτςι να εμπλζξει μόλισ 1 ςτόχο (ςε
τερματικό επίπεδο) ανά κατεφκυνςθ κινδυνεφοντασ να δεχκεί πλιγμα.
Δθμιουργείται ζτςι ζνα εχκρικό περιβάλλον από διάφορουσ φορείσ πυραφλων που
μποροφν να αποτελζςουν απειλι ςε διαφορετικζσ χρονικζσ περιόδουσ. Θ ικανότθτα των
ελλθνικϊν πλοίων να αναχαιτίηουν ζγκαιρα τα εχκρικά βλιματα και αεροςκάφθ από
μεγάλεσ αποςτάςεισ λείπει αυτι τθ ςτιγμι από το ελλθνικό οπλοςτάςιο και καλφπτεται
μερικϊσ από τουσ πυραφλουσ ESSM.
Θ δφναμθ των 6 φρεγατϊν μπορεί με τθ ςυνδρομι τθσ ΠΑ να μεταφζρει τισ απαιτοφμενεσ
ενιςχφςεισ ςτθν Κφπρο. Απαιτείται όμωσ θ δζςμευςθ μεγάλου αρικμοφ αεροςκαφϊν για
μεγάλο χρονικό διάςτθμα για τθν προςταςία τθσ ναυτικισ δφναμθσ από αεροπορικζσ
επικζςεισ.
Θ φπαρξθ αεροςκαφϊν εναερίου ανεφοδιαςμοφ κα επζτρεπε τον ςυνεχι (μζχρι το χρόνο
που μπορεί να αντζξει ςωματικά ζνασ πιλότοσ ςε πτιςθ) ανεφοδιαςμό 15-20 ελλθνικϊν
αεροςκαφϊν. Δυςτυχϊσ παρόλο που θ ΠΑ ζχει εκφράςει τισ ανάγκεσ τθσ εδϊ και μια
20ετία πάντοτε το πρόγραμμα αναβάλλονταν ι ζμενε εκτόσ προτεραιοτιτων.
H ταυτόχρονθ αντιμετϊπιςθ για παράδειγμα 12 αεροεκτοξευομζνων βλθμάτων sea
skimming AGM-84 SLAM-ER, 8 βλθμάτων HARM και 8 αεροςκαφϊν που πετάνε ςε χαμθλό
φψοσ ςε ρόλο κροφςθσ αναμζνεται να κορζςει τθν ελλθνικι ναυτικι αεράμυνα και να
προκαλζςει απϊλειεσ ςτθ ναυτικι αρμάδα.
Ο ρόλοσ τησ ΠΑ καθίςταται πρωταρχικόσ για την πραγματοποίηςη τησ αποςτολήσ λόγω τησ
ζλλειψησ πραγματικϊν πλοίων AAW.
ε περίπτωςθ που 2 από τισ φρεγάτεσ του ΠΝ διζκεταν ςυςτιματα όπωσ το APAR με
ταυτόχρονθ εμπλοκι 16 ςτόχων και κακοδιγθςθ 32 βλθμάτων κάτι τζτοιο κα
μεταφράηονταν ςε 64 βλιματα ςτον αζρα και ταυτόχρονθ εμπλοκι 32 ςτόχων
ανεξαρτιτωσ τθσ φπαρξθσ των υπολοίπων φρεγατϊν (!).
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υμπεράςματα

ΣΑ 4 ΑΕΠΕ ΕΜΒ-145 ΑΕW & C που προμθκζυτθκε θ χϊρα μασ αποτελοφν τθν πιο αποδοτικι
επζνδυςθ των ΕΕΔ κακϊσ διακζτουν μια μοναδικι ικανότθτα ςυλλογισ πλθροφοριϊν μζςω του
ραντάρ Erieye και του ςυςτιματοσ ESM που διακζτουν (Πθγι haf.gr)

To Πολεμικό Ναυτικό υπό τθν παροφςα φάςθ διακζτει πολλαπλζσ ελλείψεισ ςε κρίςιμουσ
τομείσ προκειμζνου να κεωρείται ότι αποςτολζσ όπωσ θ μεταφορά game changing
ενιςχφςεων ςτθν Κφπρο και θ προςταςία τθσ ΑΟΗ ςτθν Νοτιοανατολικι Μεςόγειο ζχουν
μεγάλεσ πικανότθτεσ επιτυχίασ. Θ ςτενι εξάρτθςθ του από τα μζςα τθσ ΠΑ του ςτερεί τθν
αυτονομία των επιχειριςεων και τθν απαιτοφμενθ ευελιξία. Θ φπαρξθ των S300 καλφπτει
ζνα μεγάλο μζροσ τθσ εξόδου του ΠΝ προσ τα ανοικτά τθσ Μεςογείου. Οι ικανότθτεσ
διεξαγωγισ ναυτικϊν επιχειριςεων ςτθ Νοτιοανατολικι Μεςόγειο είναι οριακζσ και θ
όποια ναυτικι αρμάδα είναι ευπρόςβλθτθ ςε αεροπορικζσ προςβολζσ. Απαιτείται άμεςθ
ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν από τθ μεριά του ΤΠΕΚΑ για τθν κάλυψθ κρίςιμων τομζων. Εν
μζςω οικονομικισ κρίςθσ πρζπει κάκε επενδυμζνο Ευρϊ ςτον τομζα τθσ Άμυνασ να ζχει τθ
μζγιςτθ απόδοςθ. τθν επόμενθ ενότθτα κα αναλφςουμε μερικζσ προτάςεισ για τθν
αναβάκμιςθ των ικανοτιτων του ΠΝ ςτον 21 Αιϊνα με κυριότερθ τον ΕΜΗ των φρεγατϊν
ΜΕΚΟ 200 ΘΝ, τθν απόκτθςθ αεροςκαφϊν ΑΦΝ, παραλαβι των 3 ολοκλθρωμζνων κατά
95% Τποβρυχίων U214 και άλλα.
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Μζροσ Γ’: Μετατρζποντασ το ΠΝ ςε
κυρίαρχο των ελλθνικϊν καλαςςϊν

Θ Κάλαςςα ίςωσ αποτελεί θ μόνθ ςωτθρία για το μζλλον αυτισ τθσ χϊρασ. Σο Ελλθνικό ΠΝ ζχει
κακικον να μετατραπεί ςε κυρίαρχο του παιχνιδιοφ (!)

το τρίτο και τελευταίο μζροσ τθσ ειράσ υνδυαςμζνθ Άμυνα τόλου (Μζροσ Α: Κζατρο
Αιγαίου, Μζροσ Β: Κζατρο Ανατολικισ Μεςογείου) κα αςχολθκοφμε με τισ προκλιςεισ που
αντιμετωπίηει το ΠΝ ςτθν υλικοτεχνικι του υποδομι και ποιεσ προτάςεισ μποροφν να το
κρατιςουν αξιόμαχο και κυρίαρχο τόςο ςτο Αιγαίο όςο και ςτθν Ανατολικι Μεςόγειο. Εν
μζςω οικονομικισ κρίςθσ, ςκοπόσ του ελλθνικοφ επιτελείου είναι να αξιοποιιςει το ΠΝ
κάκε μζςο που διακζτει με τον καλφτερο δυνατό τρόπο. Αυτό απαιτεί μια ςειρά ενεργειϊν
όπωσ ο Εκςυγχρονιςμόσ Μζςθσ Ηωισ των Φρεγατϊν ΜΕΚΟ 200 ΘΝ, θ παράδοςθ των
υπόλοιπων υποβρυχίων μζχρι τθν ειςαγωγι μθ επανδρωμζνων ςυςτθμάτων UUV και UAV
τα οποία ςταδιακά κα αναβακμίςουν τισ ικανότθτεσ επίγνωςθσ κατάςταςθσ και
ςτοχοποίθςθσ πζραν του ορίηοντα (OTH-T). Εν μζςω οικονομικισ κρίςθσ το ΠΝ καλείται να
αντιμετωπίςει ζνα από τα πιο ςφγχρονα και μαηικά πολεμικά ναυτικά ςτθν Ανατολικι
Μεςόγειο, το τουρκικό ναυτικό TDK.
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Θ κατάςταςθ που κα εξελιχκεί τα επόμενα χρόνια αν παραμείνουμε αδρανισ κα οδθγιςει
τον ελλθνικό αμυντικό ςχεδιαςμό να απωλζςει μζροσ τθσ ποιοτικισ υπεροχισ που
απολαμβάνει εδϊ και μια δεκαετία τουλάχιςτον ςτισ αεροναυτικζσ επιχειριςεισ.

Προκλιςεισ-Προβλιματα: Σο ΠΝ ςε ταραγμζνεσ κάλαςςεσ
Σθ ςτιγμι που οι ςυηθτιςεισ για τθν ΑΟΗ ζχουν πάρει διαςτάςεισ ςχεδίου "εκνικισ
ςωτθρίασ" αγνοείται από πολλοφσ παράγοντεσ τθσ Ελλθνικισ Διπλωματίασ θ ςθμαςία τθσ
ςτρατιωτικισ ιςχφοσ και πωσ αυτι μεγεκφνει τα επιδιωκόμενα οφζλθ. Καμιά ςοβαρι ξζνθ
εταιρεία δεν πρόκειται να επενδφςει ςε ζνα αςτακζσ περιβάλλον. Οι διεκδικιςεισ τθσ
Άγκυρασ για μερίδιο ακόμθ και από τθν ΑΟΗ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ ςε ςυνδυαςμό με
παρενοχλιςεισ ερευνθτικϊν ςκαφϊν κακϊσ και πλοίων που εκτελοφςαν εργαςίεσ
αναβάκμιςθσ τθσ τθλεπικοινωνιακισ υποδομισ καταςτοφν ςαφζσ ςτον κάκε επενδυτι τθν
αςτάκεια ςτθν περιοχι. Για πολλοφσ ξζνουσ επενδυτζσ όπωσ θ ιςραθλινι Delek υπάρχουν
ςκζψεισ για να δοκεί ζςτω και ζμμεςα ζνα μερίδιο από τα Κυπριακά αποκζματα
υδρογονανκράκων ςτθν Σουρκία (μζςω καταςκευισ αγωγϊν μεταφοράσ φυςικοφ αερίου
διαμζςου Σουρκίασ). Επίςθσ θ ίδια θ ελλθνοκυπριακι πλευρά διατίκεται να δεςμεφςει
μζροσ των χρθμάτων ςε ζνα κοινό λογαριαςμό που κα προορίηεται για τθν μελλοντικι
Ζνωςθ τθσ Κφπρου και με το οποίο κα γίνει θ ανοικοδόμθςθ του Βορείου Σμιματοσ.
Πζραν τθσ πολιτικισ κατευναςμοφ ο μόνοσ οργανιςμόσ που μπορεί να δϊςει μια ιςχυρι
απάντθςθ ςτισ βλζψεισ τθσ γείτονοσ είναι το ελλθνικό ΠΝ. Βριςκόμαςτε ςτθν πλεονεκτικι
κζςθ να διακζτουμε από τα καλφτερα εκπαιδευμζνα πλθρϊματα (με βάςθ τθν ζγκυρθ
ςελίδα strategy καταλαμβάνουμε τθν 6θ κζςθ) τα οποία υπθρετοφν όμωσ ςε ζναν ολοζνα
υπζργθρο ςτόλο.
Επιπλζον, θ ολιγωρία ναυπιγθςθσ νζων κφριων ναυτικϊν μονάδων κροφςθσ τθν
προθγοφμενθ χαμζνθ δεκαετία (2000-2008) ςτζρθςε πολφτιμα μζςα. Θ φαρςοκωμωδία τθσ
λφςθσ τθσ κορβετοφρεγάτασ (ςχεδίαςθ Vosper Thornycoft) που προκρίνονταν από τθν τότε
πολιτικι θγεςία ευτυχϊσ ακυρϊκθκε. Σα τότε οικονομικά ςυμφζροντα και θ προςζγγιςθ
κφκλων τθσ πολιτικισ θγεςίασ με τθν Μεγάλθ Βρετανία τόςο λόγω Κυπριακοφ όςο και
εφρεςθ πολιτικισ ςτιριξθσ εντόσ ΕΕ λόγω Greek Statistics δθμιουργοφςε πιζςεισ για
ναυπιγθςθ ακατάλλθλων ςκαφϊν, υπο-εξοπλιςμζνων που δεν κα προςζφεραν κανζνα
ςυγκριτικό πλεονζκτθμα ςτον ελλθνικό ςχεδιαςμό. Χάκθκε ζτςι πολφτιμοσ χρόνοσ.
Τπενκυμίηεται ότι το ΠΝ ζχει να παραλάβει νζασ καταςκευισ κφρια μονάδα επιφανείασ από
το 1998, 15 χρόνια πριν. Και οδεφουμε με μακθματικι ακρίβεια ςτθν εικοςαετία.
Δεδομζνθσ τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ το ΠΝ καλείται επίςθσ να ολοκλθρϊςει τισ
ναυπθγιςεισ παλαιότερων ςυμβάςεων για νζα υποβρφχια και ΣΠΚ.
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υνολικά τα μεγαλφτερα προβλιματα που αντιμετωπίηει το ΠΝ ςυνοψίηονται ςε:




Αντικατάςταςθ υπζργθρων κφριων μονάδων επιφανείασ με νζα/μεταχειριςμζνα
πολεμικά πλοία. Τπενκυμίηεται ότι οι 4 ΜΕΚΟ 200 ΘΝ ζχουν θλικία 15-21 ετϊν ενϊ
ο υπόλοιποσ ςτόλοσ των 8 φρεγατϊν S (6 εκςυγχρονιςμζνων και 2 μθ, 1 ακόμθ μθ
εκςυγχρονιςμζνθ S ζχει δρομολογθκεί να αποςυρκεί) ζχει μζςθ θλικία μεγαλφτερθ
των 30 ετϊν. Δεδομζνου ότι το μζγιςτο χρονικό διάςτθμα που μια ςχεδίαςθ μπορεί
να χρθςιμοποιθκεί είναι τα 40 ζτθ κακίςταται ςαφζσ ότι μζςα ςτθν επόμενθ
δεκαετία το 67% τθσ κφριασ δφναμθσ του ελλθνικοφ ςτόλου οδθγείται ςτο
διαλυτιριο (!).
Ολοκλιρωςθ προγραμμάτων ναυπθγιςεων υποβρυχίων U-214 και ΣΠΚ Super Vita.
Σα ςυγκεκριμζνα προγράμματα πάςχουν όχι τόςο από τθν ζλλειψθ πιςτϊςεων
κακϊσ τα υπολειπόμενα ποςά προσ εκταμίευςθ κεωροφνται γελοία αλλά
περιςςότερο από τθν οικονομικι χρεωκοπία των ναυπθγείων Ελευςίνασ και
καραμαγκά. υγκριτικά απομζνουν 80 εκ E για τα υπόλοιπα 3 υποβρφχια U-214
ενϊ το αναβακμιςμζνο υποβρφχιο κλάςεωσ U-209/1200 AIP S-118 Ωκεανόσ ζχει
ολοκλθρϊςει τισ απαιτοφμενεσ εργαςίεσ αναβάκμιςθσ. Θ 5θ ΣΠΚ Super Vita είναι
υπό παράδοςθ το 2014 με τισ άλλεσ 2 να ολοκλθρϊνονται μζχρι το 2016.

Σο υποβρφχιο U 209/1200 Πόντοσ



Εφρεςθ αντικαταςτάτθ για τα αποςυρκζντα ΑΦΝ P3B. Θ ικανότθτα ναυτικισ
επιτιρθςθσ και ανκυποβρυχιακοφ πολζμου των ΑΦΝ τα κακιςτά ιδανικά για το
περιβάλλον τθσ Ανατολικι Μεςογείου. Σα ΑΦΝ μποροφν ςε ελάχιςτο χρόνο να
δϊςουν ςτον υπόλοιπο ςτόλο τθν εικόνα επιφανείασ κακϊσ και τισ κζςεισ
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αντίπαλων υποβρυχίων. Είναι με λίγα λόγια κρίςιμοι πολλαπλαςιαςτζσ ιςχφοσ,
αντίςτοιχθ των ΑΕΠΕ τθσ ΠΑ.
Ενςωμάτωςθ φρεγατϊν AAW για τθν κάλυψθ κυρίωσ τθσ εξόδου του ςτόλου προσ
τθσ Κφπρο (βλζπε υνδυαςμζνθ Άμυνα τόλου: Μζροσ B'). Κεωροφμε ότι θ
μεταφορά ςτρατθγικϊν ενιςχφςεων προσ τθν Κφπρο κεωρείται μείηονοσ ςθμαςίασ
,υλοποιοφμενθ τθν κατάλλθλθ ςτιγμι, κακϊσ κα μποροφςε να αλλάξει τισ
ιςορροπίεσ ςτο νθςί και να γείρει τθν πλάςτιγγα υπζρ τθσ ελλθνικισ πλευράσ.
Εκςυγχρονιςμόσ Μζςθσ Ηωισ για τισ φρεγάτεσ ΜΕΚΟ 200 HN. Σα ςυγκεκριμζνα
πλοία είναι τα πλζον αξιόμαχα του ελλθνικοφ ςτόλου. Θ αναβάκμιςθ των πλοίων
ιδιαίτερα ςτισ μαχθτικζσ τουσ ικανότθτεσ και ςτθν information superiority κα τα
επιτρζψει να καταςτοφν πραγματικζσ ναυαρχίδεσ τουσ ςτόλου.
Απόκτθςθ αεροςκαφϊν εναερίου ανεφοδιαςμοφ. Θ χϊρα μασ ςυμμετζχει αιςίωσ
ςτο κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα απόκτθςθσ ςτόλου εναερίου ανεφοδιαςμοφ.
Ανεξάρτθτα του ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ πρζπει να εξεταςτεί θ δυνατότθτα
απόκτθςθσ 4 αεροςκαφϊν πολιτικοφ τφπου και θ μεταςκευι τουσ ςε ιπτάμενα
τάνκερ. (Βλζπε Λπτάμενα τάνκερ βραηιλιάνικθσ αεροπορίασ). Θ ειςαγωγι ενόσ
ακόμθ πολλαπλαςιαςτι ιςχφοσ ςτθν ΠΑ, παρόλο που δεν αφορά άμεςα το ΠΝ, κα
επιτρζψει ςε αεροςκάφθ τθσ ΠΑ να παρζχουν εναζρια κάλυψθ ςτα μζςα του ΠΝ
ιδιαίτερα ςτο "μακρινό" περιβάλλον τθσ Ανατολικισ Μεςογείου και Κφπρου.

Σρόποι ϊςτε να καταςτεί το ΠΝ αδιαμφιςβιτθτοσ κυρίαρχοσ των
ελλθνικϊν καλαςςϊν
το ερϊτθμα αν μπορεί το ΠΝ χωρίσ επιπλζον κόςτοσ να πετφχει τουσ ςτόχουσ του θ
απάντθςθ είναι αρνθτικι. Αν αντικαταςτακεί το "χωρίσ κόςτοσ" με τθ φράςθ "με μικρό
κόςτοσ" θ απάντθςθ είναι απολφτωσ κετικι.
Λόγω των γεωγραφικϊν πλεονεκτθμάτων ςτο Αιγαίο αλλά και τθσ χαλαρισ ηϊνθσ τθσ
Ανατολικισ Μεςογείου δεν απαιτοφνται παρά μερικζσ ζξυπνεσ επεμβάςεισ ςτθ δομι και
ςτθ δφναμθ του ΠΝ. Οι επεμβάςεισ αυτζσ αναγκαςτικά επεκτείνονται και ςτθν ΠΑ λόγω τθσ
απαιτοφμενθσ αεροπορικισ υποςτιριξθσ που οφείλει να παρζχει ςτον ςτόλο. Οι
επεμβάςεισ αυτζσ είναι χαμθλοφ ςυγκριτικά κόςτουσ και διαςπείρονται ςε βάκοσ
δεκαετίασ.
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Ολοκλιρωςθ των παραδόςεων νζων ναυπθγιςεων παλαιοτζρων
ςυμβάςεων

Σο υποβρφχιο S-120 Παπανικολισ το μόνο εφοδιαςμζνο με ςφςτθμα AIP ςτο Αιγαίο

τθν παροφςα φάςθ θ θγεςία του ΠΝ ζχει ιδθ δρομολογιςει ζναν οδικό χάρτθ με τθν
απόκτθςθ νζων μονάδων. Θ ανανζωςθ του ςτόλου των ΣΠΚ με 3 επιπλζον εναπομείναντεσ
μονάδεσ τείνει να ολοκλθρωκεί μζχρι το 2016 με τθν παραλαβι ενόσ πλοίου κάκε χρόνο. Σα
πλοία αυτά εφοδιαςμζνα με τελευταίασ γενιάσ πυραφλουσ SSM Exocet Block 3 (βελθνεκζσ
180 km, βελτιωμζνεσ κινθματικζσ επιδόςεισ) μποροφν από μεγάλθ απόςταςθ να πλιξουν
τον εχκρικό ςτόλο εκμεταλλευόμενοι το ανάγλυφο των νθςιϊν (ςπιλαια, όρμουσ).
Χαρακτθριςτικά, ζνα ΣΠΚ κα μπορεί από τθ αντορίνθ να εμπλζξει μια αντίπαλθ ναυτικι
δφναμθ, να αλλάξει γριγορα κζςθ εκμεταλλευόμενο τθν ταχφτθτα του και τθν μικρι
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διατομι ραντάρ, να ανεφοδιαςτεί από τα γειτονικά κυκλαδίτικα νθςιά και να εξαπολφςει
ξανά το κανατθφόρο του φορτίο. υγκριτικά με μζςο κόςτοσ ανά μονάδα μικρότερο από
150 εκ Ε/μονάδα το ΠΝ αποκτά ζνα ςτόλο 7 ςφγχρονων ςκαφϊν με αυξθμζνεσ
καταςτροφικζσ δυνατότθτεσ. Οι πλθρωμζσ του προγράμματοσ ζχουν ιδθ δρομολογθκεί και
εγκρικεί από τθν Ελλθνικι Βουλι.
Σο πρόγραμμα των υποβρυχίων U 214 κεωρείται από τα πιο αμφιλεγόμενα όχι τόςο των
τεχνικϊν προβλθμάτων τθσ κλάςθσ που ζχουν επιλυκεί, όςο περιςςότερο λόγω τθσ οςμισ
ςκανδάλου που περιβάλει τθν ςφμβαςθ. Κεωροφμε ότι κακϊσ οι εργαςίεσ καταςκευισ
ζχουν ιδθ ολοκλθρωκεί κατά 95% το ΠΝ οφείλει να αποδεςμεφςει το υπόλοιπο ποςό των
80 εκ Ε ϊςτε να παραλάβει 3 νζα υποβρφχια U 214 μαηί με το εκςυγχρονιςμζνο U209 AIP
Ωκεανόσ. Παρόλο που ζχει υπογραφεί ςφμβαςθ για άλλα 2 υποβρφχια ςυνολικισ αξίασ
κοντά ςτο 1 δισ Ε κεωροφμε ότι πρζπει να αποςυνδεκεί θ τφχθ των 2 επιπλζον υποβρυχίων
κακϊσ κεωρείται αμφίβολθ θ δυνατότθτα καταβολισ επιπλζον πιςτϊςεων. Με τθν
παραλαβι των υπό παράδοςθ υποβρυχίων με κόςτοσ μόλισ 80 εκ Ε (θ ελλθνικι πλευρά ζχει
πλθρϊςει ςχεδόν το ςφνολο των υποχρεϊςεων τθσ μζχρι ςτιγμισ) το ΠΝ τθν επόμενθ
αμζςωσ μζρα κα δθμιουργιςει ζνα ςτόλο 5 υπερςφγχρονων υποβρυχίων AIP πολφ
μεγαλφτερων επιχειρθςιακϊν δυνατοτιτων από τα υπθρετοφντα τουρκικά. Σόςο το βάκοσ
κατάδυςθσ, θ αυτονομία όςο και οι αιςκθτιρεσ που ενςωματϊνουν τα κακιςτοφν τισ πλζον
φονικζσ και "Stealth" μονάδεσ του ςτόλου. Σθν ελλθνικι δφναμθ μπορεί να ςυμπλθρϊνουν
και τα 3 ςφγχρονα υποβρφχια U 209/1200 διατθρϊντασ τθν οροφι των 8 υποβρυχίων που
απαιτείται για τθν κάλυψθ του Αιγαίου και τθσ Κφπρου. Πρζπει να αναφερκεί ότι τα
ναυπθγεία ηθτάνε άλλα 60εκ Ε περίπου για τθν αποκατάςταςθ των ηθμιϊν που ζχουν
υποςτεί τα υποβρφχια (βλζπε Κραυγι αγωνίασ για το ΠΝ) λόγω παφςθσ των εργαςιϊν. Σα
χριματα αυτά όμωσ δεν πρζπει να τα πλθρϊςει το ΠΝ κακϊσ ιταν τυπικότατο ςτισ
υποχρεϊςεισ του. Σα χριματα αυτά είναι υποχρζωςθ τθσ εταιρείασ. αν αντιςτάκμιςμα για
τθν "ακφρωςθ" ι αναβολι καταςκευισ των 2 επιπλζον υποβρυχίων U 214 κα μποροφςε να
ανατεκεί ςτο εν λόγω ναυπθγείο ςφμβαςθ για τον εκςυγχρονιςμό των φρεγατϊν ΜΕΚΟ 200
ΘΝ.
Ζτςι το ΠΝ άμεςα μπορεί να αποκτιςει ποιοτικό πλεονζκτθμα ςτον τομζα των υποβρυχίων.
Τπενκυμίηεται ότι παρόλο που το TDK ζχει υπογράψει ςφμβαςθ για τθν ναυπιγθςθ 6 νζων
T-214 θ ζναρξθ του προγράμματοσ αναμζνεται μετά το 2016 και τίκενται εν αμφιβόλω
κακϊσ ςτο υποβρφχιο κα ενςωματωκοφν τουρκικά θλεκτρονικά, αιςκθτιρεσ και ςφςτθμα
μάχθσ. Κάτι τζτοιο κα δθμιουργιςει ζνα προϊόν κατϊτερο από τα αντίςτοιχα υποβρφχια
δυτικισ προζλευςθσ κακϊσ θ Σουρκία δεν διακζτει τθν απαιτοφμενθ εμπειρία για τζτοιασ
πολυπλοκότθτασ προγράμματα ανάπτυξθσ.
Με ζναν ςτόλο υποβρυχίων που το 50% κα είναι νζασ καταςκευισ ,ποιοτικά 1 γενιά
μπροςτά, το ΠΝ διαςφαλίηει τθν ναυτικι υπεροχι για τουλάχιςτον μια δεκαετία.
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Πρόγραμμα απόκτθςθσ νζων τορπιλλϊν
Με τθν παράδοςθ των νζων υποβρυχίων κακίςταται αναγκαίοσ ο εφοδιαςμόσ τουσ με
τορπίλλεσ ςφγχρονθσ γενιάσ όπωσ οι DM2A4 ι οι WASS Black Shark. Λδιαίτερα οι τελευταίεσ
είναι θ προτίμθςθ του ΠΝ κακϊσ διακζτουν πολφ προθγμζνεσ ικανότθτεσ ECCM και
αναβακμιςμζνο ςόναρ. Σο ςθμαντικό είναι να γίνει διαγωνιςμόσ ϊςτε να κερδίςει το ΠΝ τα
μζγιςτα. Σο κόςτοσ του προγράμματοσ αποτιμάται ςτα 140 εκ Ε. Πζραν τθσ ςυμβατικισ
χριςθσ των τορπιλλϊν και οι 2 προτεινόμενεσ τορπίλλεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και
ςε διαμόρφωςθ αναγνωριςτικοφ UUV.

υνοπτικι ςφγκριςθ επιδόςεων τθσ Black Shark ςε ςχζςθ με τορπίλλεσ προθγοφμενθσ γενιάσ ςε
ςενάρια μζγιςτθσ ταχφτθτασ/μζγιςτθσ εμβζλειασ (Πθγι defenceforumindia.com)

Defencegreece.wordpress.com

Εκςυγχρονιςμόσ Μζςθσ Ηωισ των Φρεγατϊν MEKO 200 HN
To πρόγραμμα του ΕΜΗ των ΜΕΚΟ 200 που υπθρετοφν ςτο ΠΝ μπορεί να μετατραπεί από
τα πλζον αποδοτικά. Δεδομζνου ότι τα ςκάφθ ζχουν θλικία μεταξφ 15 και 21 ετϊν το
πρόγραμμα μπορεί να υλοποιθκεί ςε 2 φάςεισ ϊςτε να επιμεριςτοφν οι πλθρωμζσ και να
μειωκεί ο χρόνοσ που τα πλοία βρίςκονται εκτόσ υπθρεςίασ. ε αντίκεςθ με τον ΕΜΗ των
φρεγατϊν κλάςεωσ Kortenaer πρζπει να δοκεί ζμφαςθ ςτθν αναβάκμιςθ τθσ ιςχφοσ πυρόσ
των πλοίων με το μικρότερο δυνατό κόςτοσ.

Θ φρεγάτα F452 Υδρα μαηί με τθν F453 πζτςεσ, 2 από τισ φρεγάτεσ που
προτείνονται να εκςυγχρονιςκοφν άμεςα (Πθγι ΓΕΝ)

-Εγκατάςταςθ νζου ςυςτιματοσ μάχθσ κατά προτίμθςθ TACTICOS (CMS)
-Αναβάκμιςθ/επιδιόρκωςθ των μθχανϊν πρόωςθσ και του λεβθτοςταςίου των φρεγατϊν
-Αναβάκμιςθ του πυροβόλου Mark 45 mod2A ςε Mark 45 mod4 με εγκατάςταςθ νζασ
μακρφτερθσ κάνθσ 127/62 θ οποία επιτρζπει τθν χριςθ νζων βλθμάτων εκτεταμζνου
βελθνεκοφσ. Θ νζα κάνθ αντζχει ςε πιζςεισ πολφ μεγαλφτερεσ ςε ςχζςθ με τθν
προθγοφμενθ γενιά με αποτζλεςμα να χρθςιμοποιοφνται πυρομαχικά με ιςχυρότερα
προωκθτικά. τθν αναβάκμιςθ αν και δεν είναι απαραίτθτο (για λόγουσ κόςτουσ) μπορεί να
υπάρξει αντικατάςταςθ του ςυςτιματοσ ελζγχου κακϊσ και κάποιων μθχανικϊν μερϊν του
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όπλου ϊςτε να είναι πιο αξιόπιςτο ςε βάκοσ χρόνου. Επιπλζον δφναται να αντικαταςτακεί
το περίβλθμα του πυροβόλου με νζο, μικρότερθσ διατομισ RCS και IIR. Θ βελτίωςθ τθσ
εμβζλειασ που επιτυγχάνεται διπλαςιάηει ςχεδόν το βελθνεκζσ με ςυμβατικά πυρομαχικά
από τα 24 km ςτα 37 km. Με τον τρόπο αυτό το πυροβόλο των ΜΕΚΟ μετατρζπεται με
μικρό κόςτοσ ςε ζναν από τουσ πιο κανάςιμουσ αντιπάλουσ ςτο νθςιωτικό ςφμπλεγμα του
Αιγαίου.
-Ειςαγωγι πυρομαχικϊν εκτεταμζνου βελθνεκοφσ 127mm Vulcano για χριςθ από το
πυροβόλο Mark 45. Τπάρχουν τρεισ εκδόςεισ που ενδιαφζρουν το ΠΝ
1. Μθ κακοδθγοφμενο ςυμβατικό πυρομαχικό που ακολουκεί βαλλιςτικι τροχιά με
εμβζλεια 70 Km (84 km για 127/62). Κατάλλθλο για ναυτικό βομβαρδιςμό επίγειων
ςτόχων ςε μεγάλθ περιοχι.
2. Κακοδθγοφμενο πυρομαχικό με τερματικό ερευνθτι IIR με εμβζλεια τα 70 km (84
km για 127/62). Κατάλλθλο για τθν προςβολι ναυτικϊν ςτόχων. Λόγω του ότι το
βλιμα εκτελεί βαλλιςτικι τροχιά και ο ερευνθτισ IIR βλζπει τον ςτόχο από τθν
πάνω μεριά κατά τθν κάκοδο είναι δφςκολο ζωσ αδφνατο να καλυφκοφν επαρκϊσ
τα καυςαζρια που παράγονται από τισ μθχανζσ του αντίπαλου πλοίου. Ο ερευνθτισ
ενεργοποιείται ςε φψοσ 2.5 km πάνω από το ςτόχο αφινοντασ ελάχιςτο χρόνο για
αντίμετρα.
3. Κακοδθγοφμενο πυρομαχικό με κακοδιγθςθ INS/GPS κατάλλθλο για προςβολι
ςθμειακϊν ςτόχων. Εμβζλεια 100 km (120 km για 127/62)/CEP <20 m.
Παρόλο που τα ςυγκεκριμζνα πυρομαχικά μποροφν να βλθκοφν και από τα υπάρχοντα
πυροβόλα 127/54, θ νζα κάνθ 62 διαμετρθμάτων αυξάνει τθν εμβζλεια που υπόςχεται ο
καταςκευαςτισ κατά 20%. Ο λόγοσ είναι ότι αντζχει ςε μεγαλφτερεσ πιζςεισ που
απαιτοφνται για τθ χριςθ εκτεταμζνθσ εμβζλειασ πυρομαχικϊν και παράλλθλα μειϊνεται θ
φκορά τθσ κάνθσ.

Βολι από το πυροβόλο 127/62 Mk-45 Mod4 του USS Pinckey DDG-95
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Είναι επίςθσ δυνατόν θ τρίτθ ζκδοςθ να εφοδιαςτεί προαιρετικά με ερευνθτι λζιηερ
τερματικισ φάςθσ (SAL). Σο τελευταίο είναι κρίςιμο κακϊσ ςε πολλά ελλθνικά νθςιά οι
φίλιεσ δυνάμεισ κα μάχονται ςε πολφ κοντινι απόςταςθ από τον εχκρό. Κάτι τζτοιο δεν κα
επζτρεπε ολοκλθρωτικό ναυτικό βομβαρδιςμό. Με τον ερευνθτι SAL οι φίλιεσ δυνάμεισ
μποροφν να καταδείξουν τουσ εχκρικοφσ ςτόχουσ με ακρίβεια μικρότερθ από μερικϊν
μζτρων (CEP<5 m).
Χαρακτθριςτικά ςε δοκιμζσ βολισ με τθ χριςθ ερευνθτι SAL το βλιμα πζτυχε απευκείασ
χτφπθμα πάνω ςτο ςτόχο, ςε απόςταςθ 33 km. O ςτόχοσ ιταν μια μεταλλικι πλάκα 2Χ2
μζτρων (!).
Με τθν χριςθ πυρομαχικϊν εκτεταμζνου βελθνεκοφσ επιτυγχάνεται θ "αόρατθ"
προςβολι τθσ εχκρικισ ναυτικισ δφναμθσ κακϊσ για τθν ςτοχοποίθςθ πζραν του
ορίηοντα (OTH-T) το πλοίο βαςίηεται ςτουσ αιςκθτιρεσ άλλων πλατφόρμων όπωσ
ελικόπτερα, ΑΦΝ, ΑΕΠΕ, UAV κτλ.
Λδιαίτερα για τον ναυτικό βομβαρδιςμό χερςαίων ςτόχων το μόνο που απαιτείται είναι θ
μεταβίβαςθ των ςυντεταγμζνων του ςτόχου από το Αρχθγείο τόλου. Με βάςθ πθγζσ τθσ
ιταλικισ βιομθχανίασ τo κόςτοσ του κάκε βλιματοσ κυμαίνεται μεταξφ 40.000-50.000 $ (3240k E). Αν υποκζςουμε ότι μεταφζρονται γφρω ςτα 200 βλιματα Vulcano ανα πλοίο τότε το
ςυνολικό κόςτοσ φκάνει τα 32.000.000 και για τα 4 πλοία. Θ ολοκλιρωςθ τθσ αγοράσ
μπορεί να γίνει τμθματικά με τθν απόκτθςθ 50-80 βλθμάτων ανά πλοίο αρχικά και των
υπόλοιπων ζπειτα.
Εναλλακτικά μπορεί να επιλεγεί το MS-SGP, προϊόν τησ BAE Systems, το οποίο ζχει όμοια
χαρακτηριςτικά με το Vulcano (βλζπε δοκιμή MS-SGP). Θα μποροφςε να γίνει διαγωνιςμόσ
για περαιτζρω μείωςη τησ τιμήσ.
-Αντικατάςταςθ/Αναβάκμιςθ των ελαφρϊν τορπίλων ΜΚ 46. τθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ
είτε μποροφν να αγοραςτοφν ςφγχρονεσ τορπίλεσ όπωσ οι MU-90 και οι ΜK 54 MAKO ι
μποροφν να αναβακμιςτοφν οι υπάρχουςεσ Mk46 με τισ οποίεσ είναι εφοδιαςμζνα τα
πλοία. Θ επιλογι τθσ αναβάκμιςθσ πζραν του ότι είναι πιο οικονομικι, επιχειρθςιακά
μπορεί να ζχει το ίδιο αποτζλεςμα κακϊσ θ εταιρεία Raytheon προςφζρει κιτ
αναβάκμιςθσ των παλαιϊν Mk46 ςε Μκ 54. Τπενκυμίηεται ότι οι τορπίλεσ Mk54 διακζτουν
το ίδιο προωςτικό ςφςτθμα με τισ Μκ 46 και αιςκθτιρα ςόναρ τθσ ακριβότερθσ Mk 50.
Επιπλζον, θ επεξεργαςτικι τθσ μονάδα διακζτει ανοικτι αρχιτεκτονικι και ενςωματϊνει
υλικά του εμπορίου (COTS) επιτυγχάνοντασ μειωμζνα κόςτθ ςυντιρθςθσ και επάρκεια
προμθκευτϊν. Με το κιτ αναβάκμιςθσ οι ΜΕΚΟ 200 ΘΝ εφοδιάηονται με τελευταίασ γενιάσ
τορπίλεσ Μκ 54 με κλάςμα του κόςτουσ αγοράσ νζων τορπιλϊν.
-Εγκατάςταςθ διπλϊν κάνιςτρων βολισ DP-48 ςτουσ εκτοξευτζσ VLS Mk 48 mod2 , όμοια με
αυτά που εφοδίαςε το πολεμικό ναυτικό τθσ Δανίασ τισ φρεγάτεσ κλάςθσ Iver Huitfeldt. Με
τον τρόπο αυτό διπλαςιάηεται θ αναχορθγία βλθμάτων ςε 32 βλιματα χωρίσ να απαιτείται
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απόκτθςθ εκτοξευτϊν Μk41 VLS και θ εγκατάςταςθ τουσ ςτο πλοίο. Μειϊνεται ζτςι πζραν
από το κόςτοσ και ο χρόνοσ επανόδου ςε υπθρεςία λόγω των εργαςιϊν αναβάκμιςθσ.
-Εγκατάςταςθ 3D ραντάρ ζρευνασ Smart-S mk2
-Εγκατάςταςθ νζου ςόναρ ελαφροφ ςόναρ VDS, το οποίο να μπορεί να ςυνεργαςτεί με το
ςόναρ του οργανικοφ ελικοπτζρου ςε ζνα διςτατικό ςυνδυαςμό
-Αναβάκμιςθ ραντάρ ζνδειξθσ ςτόχων MW-08
-Αναβάκμιςθ STIR 1.8
-Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ δορυφορικϊν επικοινωνιϊν (SATCOM) κακϊσ και ςυςτιματοσ
ηεφξθσ δεδομζνων Link 16 με μελλοντικι πρόβλεψθ για Link 22. τθν αγορά κυκλοφοροφν
μερικά ενιαία ςυςτιματα multi-link που επιτρζπουν τθν ενςωμάτωςθ των ανωτζρω
ηεφξεων δεδομζνων.
-Αναβάκμιςθ ςυςτιματοσ θλεκτρονικοφ πολζμου Argo/Telegon
-Εγκατάςταςθ ΕΟ/IR Mirador
-Αναβάκμιςθ ενόσ CIWS Phalanx ςτο επίπεδο (PSuM) Block 1Β ςε κάκε πλοίο. Εγκατάςταςθ
ενόσ ςυςτιματοσ RAM ςτθν πλϊρθ. Θ ανάγκθ φπαρξθσ και των 2 ςυςτθμάτων είναι ότι το
ςφςτθμα RAM εξαρτάται από τουσ αιςκθτιρεσ του πλοίου ςτο οποίο είναι ενςωματωμζνο.
ε περίπτωςθ που το πλοίο δεχκεί πλιγμα είναι πικανόν να τεκοφν εκτόσ μάχθσ ι να
χρειάηονται επιςκευι οι αιςκθτιρεσ και το πλοίο να είναι "τυφλό". Αντίςτοιχα ςε
περιβάλλον ελεγχόμενων εκπομπϊν (EMCON) ,που το πλοίο ζχει κλειςτά τα ραντάρ του,
χάνει τθν εγγφσ τερματικι του άμυνα αν βαςίηεται μόνο ςτο ςφςτθμα RAM. ε αυτι τθν
περίπτωςθ το πλοίο δεν κα διακζτει Εγγφσ Αεράμυνα θ οποία είναι κρίςιμθ εναντίον
ειςερχόμενων πυραφλων sea-skimming (SSM) οι οποίοι ανιχνεφονται λίγα χιλιόμετρα πριν
τθν πρόςκρουςθ. Παρόλο που το ςφςτθμα RAM μπορεί να εμπλζξει το ςτόχο ςε μικρι
ελάχιςτθ απόςταςθ, ζνα ςφςτθμα CIWS χρθςιμοποιϊντασ πυροβόλα όπωσ το Phalanx
μπορεί να καταςτρζψει ειςερχόμενα βλιματα ςε απόςταςθ μερικϊν εκατοντάδων
μζτρων. Από τθν άλλθ θ μεγαλφτερθ εμβζλεια των 10 km του ςυςτιματοσ RAM και θ
δυνατότθτα πολλαπλϊν εμπλοκϊν, κακϊσ ο πφραυλοσ Rim-116 είναι fire and forget το
κακιςτοφν λίαν αποτελεςματικότερο ςτισ περιςςότερεσ των περιπτϊςεων. Με τθν φπαρξθ
ενόσ Phalanx και ενόσ RAM εξαςφαλίηεται θ επάρκεια και θ αποτελεςματικι
αλλθλοκάλυψθ για κάκε ακραίο ςενάριο.
Σο ςυνολικό κόςτοσ αναβάκμιςθσ μπορεί να φκάςει τα 250 εκ Ε αλλά τονίηεται ότι
αναβακμίηεται ςθμαντικά θ μαχθτικι ικανότθτα των πλοίων και ενςωματϊνονται νζεσ
δυνατότθτεσ όπωσ ο ναυτικόσ βομβαρδιςμόσ για υποςτιριξθ των χερςαίων δυνάμεων και θ
"αόρατθ" χριςθ του ναυτικοφ πυροβόλου ςε ρόλο AsuW που μετατρζπεται ςε ζνα φονικό
όπλο μακράσ εμβζλειασ. Θ προςβολι αντίπαλων ναυτικϊν δυνάμεων με τθ χριςθ
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πυροβόλου δεν μπορεί να αντιμετωπιςτεί από τα εχκρικά πλοία κακϊσ οι ταχφτθτεσ, το RCS
και θ ορμι του βλιματοσ είναι τζτοια που κακιςτά αδφνατθ τθν ζγκαιρθ προειδοποίθςθ και
αναχαίτιςθ του ειςερχόμενου βλιματοσ.
Σο κόςτοσ του ςυνολικοφ προγράμματοσ μπορεί να επιμεριςτεί ωσ εξισ. Οι 2 παλαιότερεσ
φρεγάτεσ F452 Τδρα και F 453 πετςεσ (καταςκευι 1992 και 1996) να εκςυγχρονιςτοφν
άμεςα το 2014-15 και οι επόμενεσ 2 μετά τθν ολοκλιρωςθ των παραδόςεων των ΣΠΚ το
2017-18. Με τον τρόπο αυτό εξαςφαλίηεται θ εκκίνθςθ του προγράμματοσ κακϊσ
απαιτοφνται μόλισ 125 εκ Ε και θ επάρκεια πιςτϊςεων ςε βάκοσ χρόνου.

χθματικι αναπαράςταςθ τθσ φονικότθτασ τθσ νζασ αναβακμιςμζνθσ φρεγάτασ
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Απόκτθςθ αεροςκαφϊν Ναυτικισ υνεργαςίασ

Οι παροφςεσ επιλογζσ του ΠΝ είναι 2. Θ πρϊτθ και πιο οικονομικι επιλογι είναι θ
απόκτθςθ (με τθ διαδικαςία τθσ μίςκωςθσ) 4 Atl-2 από το Γαλλικό Ναυτικό. Σο κετικό τθσ
υπόκεςθσ είναι ότι το κόςτοσ είναι ςυμβολικό και το απόκεμα των 36 βλθμάτων AM-39
αξιοποιείται μετά τθν επικείμενθ απόςυρςθ των μθ εκςυγχρονιςμζνων Mirage 2000 ςτισ
αρχζσ τθσ επόμενθσ δεκαετίασ. Τπάρχουν φιμεσ ότι θ προςφορά των ATL-2 είναι
ςυνδεδεμζνθ με τθν ενοικίαςθ των φρεγατϊν FREMM ςαν πακζτο (100 εκ Ε το χρόνο). ε
αυτι τθν περίπτωςθ το ΠΝ δεν χρειάηεται πλαγίωσ να τονϊνει τθν γαλλικι αμυντικι
βιομθχανία και να καταναλϊνει πόρουσ που του είναι απαραίτθτοι για άλλα προγράμματα
όπωσ ο ΕΜΗ των ΜΕΚΟ 200.
Θ άλλθ λφςθ είναι θ προςφορά τθσ LM για 4 ανακαταςκευαςμζνα P-3C με κόςτοσ 198εκ Ε.
Παρόλο που θ λφςθ αυτι είναι ακριβότερθ λφνει οριςτικά το κζμα των ΑΦΝ για μια
25ετια. Αντίκετα τα ATL-2 μετά το πζρασ τθσ δεκαετίασ κα αντιμετωπίςουν εξαιρετικά
προβλιματα εφοδιαςτικισ υποςτιριξθσ κακϊσ το ΠΝ κα είναι το μόνο που κα τα
χρθςιμοποιεί. Σο Γαλλικό Ναυτικό αποφάςιςε τθν ολοκλθρωτικι αναβάκμιςθ των 18 δικϊν
του ATL-2 με πυρινα το ςφςτθμα AMASCOS.
Αν τα ATL-2 δοκοφν ωσ ξεχωριςτό πακζτο από τισ FREMM τότε θ λφςθ των ATL-2 είναι
ςυμφζρουςα κακϊσ καλφπτονται άμεςα οι ανάγκεσ του ΠΝ με ζνα ςφγχρονο ςφςτθμα. ε
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διαφορετικι περίπτωςθ τα P-3C είναι μονόδρομοσ και ίςωσ αν και ακριβότερθ λφςθ ςε
βάκοσ χρόνου να είναι πιο αποδοτικι.

Απόκτθςθ μεταχειριςμζνων φρεγατϊν

Οι φρεγάτεσ LCF, διακαισ πόκοσ του ΠΝ. Αν αποδευςμευκοφν τζλθ τθσ δεκαετίασ μεταχειριςμζνα
πλοία του τφπου κα ιταν μάνα εξ ουρανοφ για τθν AAW δυνατότθτα του ΠΝ

Κακϊσ το ΠΝ δεν αναμζνεται να διακζςει πιςτϊςεισ για νζεσ φρεγάτεσ άμεςα κακίςταται
ςαφζσ ότι θ ενίςχυςθ του ςτόλου μπορεί να γίνει από μια μεγάλθ δεξαμενι πλοίων που
αποςφρουν δυτικζσ χϊρεσ ιδιαίτερα ενόψει τθσ μθ φπαρξθσ απειλϊν. Χαρακτθριςτικι είναι
θ περίπτωςθ του πάλαι ποτζ ιςχυροφ ολλανδικοφ ναυτικοφ το οποίο ζχει μείνει με 6
ςυνολικά κφριεσ μονάδεσ επιφανείασ (4 LCF AAW και 2 φρεγάτεσ κλάςεωσ Μ). Είναι πολφ
πικανόν με βάςθ πθγζσ ςτθν Ολλανδία ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ (2018 και μετά) το
ολλανδικό πολεμικό ναυτικό να αποςφρει 2 φρεγάτεσ. Σα πλοία αυτά αναμζνεται να είναι
λογικά 2 φρεγάτεσ κλάςεωσ M. Είναι βζβαια πικανόν λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ να
αποςυρκοφν 2 δαπανθρότερεσ ςε λειτουργία LCF. Κάτι τζτοιο κα ιταν μάνα εξ ουρανοφ για
το ΠΝ το οποίο αναηθτεί εναγωνίωσ πλοία AAW ιδιαίτερα για το περιβάλλον τθσ Ανατολικισ
Μεςογείου.
Επίςθσ το Βζλγιο διατίκεται να αποςφρει άλλεσ 2 φρεγάτεσ κλάςεωσ Μ και ζχει ιδθ κάνει
πρόταςθ ςτθν Βουλγαρία (που δεν ζγινε δεκτι). Σο ΠΝ μπορεί είτε να προχωριςει ςτθν
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απόκτθςθ 2 LCF AAW ( που είναι και το προτιμθτζο αλλά και ποιο ακριβό ςενάριο) είτε ςτθν
απόκτθςθ 4 (2 ολλανδικϊν και 2 βζλγικων ) φρεγατϊν M.
Σα αναφερόμενα πλοία είναι ςχετικά ςφγχρονθσ καταςκευισ. Χαρακτθριςτικά οι
ςυγκεκριμζνεσ φρεγάτεσ Μ χρονολογοφνται από το 1991 μζχρι το 1995. Οι LCF ζχουν θλικία
ςχεδόν μια δεκαετία (από το 2002 και μετά) και ο οπλιςμόσ τουσ είναι εντυπωςιακόσ.
Περιλαμβάνει 32 βλιματα SM-2, 32 βλιματα ESSM, 1-2 ςυςτιματα CIWS Goalkeeper, 8
SSM Harpoon, 1 πυροβόλο Oto Melara 127/54 ενϊ υπάρχει πρόβλεψθ για 8 ακόμθ κελιά
VLS Mk 41 (μελλοντικά τα ςυγκεκριμζνα κελιά προορίηονται να εξοπλιςτοφν με πυραφλουσ
cruise TLAM Block IV Tomahawk/το ολλανδικό κοινοβοφλιο λόγω κόςτουσ ζχει αναςτείλει
τθν όποια προμικεια).
Διακζτει επίςθσ το ςφςτθμα APAR το οποίο μζςω τθσ εξελιγμζνθσ τεχνικισ ICWI μπορεί να
κακοδθγιςει 32 βλιματα θμι-ενεργισ κακοδιγθςθσ όπωσ ο SM-2 ι ο ESSM από τα οποία
16 να είναι ςτθν τερματικι τουσ φάςθ. Σο πλοίο είναι καταςκευαςμζνο ϊςτε να αντζχει
παραπάνω από 3 πλιγματα και να παραμζνει αξιόπλοο. Πρζπει να αναφερκεί πωσ το
ςφςτθμα APAR ςτθρίηεται ςε 4 ςτακερζσ κεραίεσ AESA θ κάκε μια από αυτζσ μπορεί να
κατευκφνει μζχρι 8 πυραφλουσ ςτον αζρα. Ζνα πλεονζκτθμα είναι ότι τα τόξθ κάλυψθσ τθσ
κάκε κεραίασ είναι 120 μοίρεσ πράγμα που ςθμαίνει ότι ακόμθ και αν μια κεραία τεκεί
εκτόσ μάχθσ (από πλιγμα) οι υπόλοιπεσ 3 ςυνεχίηουν να παρζχουν κάλυψθ 360 μοιρϊν (!) .
Αντίςτοιχα οι φρεγάτεσ M χαρακτθρίηονται ωσ πλοία πολλαπλοφ ρόλου εφοδιαςμζνα με
μια πολφ καλι ςουίτα ανκυποβρυχιακοφ πολζμου θ οποία περιλαμβάνει το ςόναρ γάςτρασ
PHS-36 και το ςυρόμενο Πακθτικό ςόναρ VLF Anaconda τθσ Thales. Διακζτουν επίςθσ
ραντάρ Smart S-mk1 (το οποίο ςχετικά οικονομικά μπορεί να αναβακμιςτεί) κακϊσ και το
γνωςτό ςτο ΠΝ ραντάρ ζρευνασ LW-08. Θ απόκτθςι τουσ κα ενιςχφςει τισ ASW δυνατότθτεσ
του ςτόλου.
Σο κόςτοσ απόκτθςθσ των φρεγατϊν Μ δεν αναμζνεται να ξεπεράςει τα 90-100 εκ Ε/ανά
πλοίο ενω το κόςτοσ των LCF ίςωσ φκάςει τα 550 εκ Ε. Σονίηεται ότι τα παραπάνω κόςτθ
είναι απλά προβλζψεισ (40% τθσ αξίασ ενόσ πλοίου νζασ καταςκευισ) και μποροφν
αναλόγωσ των διαπραγματεφςεων να μειωκοφν περαιτζρω. Λδιαίτερα οι βζλγικεσ φρεγάτεσ
M κακϊσ το Βζλγιο είναι ο δεφτεροσ χριςτθσ των πλοίων αυτϊν το κόςτοσ μεταβίβαςθσ κα
είναι πολφ μικρότερο
Και οι 2 παραπάνω επιλογζσ για τα ολλανδικά πλοία δεν αναμζνεται να είναι
αποδεςμεφςιμεσ πριν το 2018. Αντίκετα οι 2 "Βελγικζσ" φρεγάτεσ Μ ενόψει και BENELUX
είναι άμεςα διακζςιμεσ. Σο ΠΝ δεν χρειάηεται άμεςα νζα πλοία αλλά προσ το τζλοσ τθσ
τρζχουςασ δεκαετίασ όπου κα αρχίςουν να αποςφρονται πρϊτα οι 2 μθ εκςυγχρονιςμζνεσ
και ζπειτα οι υπόλοιπεσ 6 φρεγάτεσ κλάςεωσ S.
Λόγω πολιτικισ επιλογισ υπάρχει ςτο τραπζηι και θ μίςκωςθ 2 φρεγατϊν FREMM οι οποίεσ
κα παραλθφκοφν τθν περίοδο μετά το 2016. Παρολαυτά θ ςυγκεκριμζνθ επιλογι με βάςθ
κυβερνθτικζσ διαρροζσ κοςτίηει 80-100 εκ Ε ςε ζνα βάκοσ δεκαετίασ. Κάτι τζτοιο εκτόσ του
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ότι αυξάνει το τελικό κόςτοσ απόκτθςθσ ενζχει οριςμζνα μειονεκτιματα. Σο κυριότερο
μειονζκτθμα είναι ότι οι φρεγάτεσ αυτζσ κα παραλθφκοφν ςτθ διαμόρφωςθ που επικυμεί
το Γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό. Ακόμθ και αν υπάρξει κάποια αλλαγι τονίηεται ότι το πλοίο
κα ζρκει με γαλλικά όπλα και αιςκθτιρεσ. Ακόμθ και το ςφςτθμα CIWS RAM που επικυμεί
να τοποκετιςει θ ελλθνικι πλευρά δεν είναι αποδεκτό από τουσ Γάλλουσ και προτείνονται
αναποτελεςματικζσ λφςεισ όπωσ θ φπαρξθ πυραφλων MICA VL. Σο παραπάνω αν μθ τι άλλο
ςτερεί ςτον ΠΝ πολλζσ επιλογζσ και το επιβαρφνει με ζνα ανιςοβαρζσ πλοίο από άποψθ
δυνατοτιτων επικεντρωμζνο ςε ρόλουσ ASW. το ίδιο και χαμθλότερο κόςτοσ υπάρχουν
άλλεσ λφςεισ για πλοία νζασ καταςκευισ όπωσ θ ζναρξθ προγράμματοσ ναυπιγθςθσ 4 νζων
φρεγατϊν πολλαπλοφ ρόλου με ςυςτιματα κομμζνα και ραμμζνα ςτισ ανάγκεσ του ΠΝ .
Εκτόσ των παραπάνω επιλογϊν πικανόν να υπάρχουν και άλλεσ. Απλά για λόγουσ
ομοιοτυπίασ και παρόμοιασ επιχειρθςιακισ φιλοςοφίασ αναφζρκθκαν οι παραπάνω
προτάςεισ. Τπενκυμίηεται επίςθσ ότι πλοία αεράμυνασ περιοχισ παλαιότερθσ γενιάσ όπωσ
οι φρεγάτεσ L ι τα γαλλικά αντιτορπιλλικά Cassard (βλζπε αφιζρωμα Navy Recognition) κα
ιταν ςποραδικζσ επιλογζσ για λιγότερο από μια δεκαετία ενϊ το κόςτοσ λειτουργίασ τουσ
για τα δεφτερα κα ιταν πολφ μεγάλο ςε ςχζςθ ςτο τι κα προςζφερε ο πφραυλοσ SM-1
ζναντι ςφγχρονων απειλϊν. Πζραν τθσ αποδοτικότθτασ του SM-1 πρζπει να αναφερκεί ότι
πριν το 2020 θ καταςκευάςτρια εταιρεία Raytheon ςταμάτα τθν υποςτιριξθ του. Ζτςι το
Γαλλικό Ναυτικό κα αναγκαςτεί να τα αποςφρει πρόωρα βαςιηόμενο πλζον μόνο ςτισ 2
Horizon και ςτισ 2 Freda.
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Απόκτθςθ 6 νζασ καταςκευισ φρεγατϊν

Θ προτεινόμενθ ALS NSD κεωρείται μια αξιόλογθ πρόταςθ για μια ελαφρά φρεγάτα που κα είναι ο
κορμόσ τθσ Δφναμθσ του ΠΝ

Πυρινασ του προγράμματοσ εκςυγχρονιςμοφ του ςτόλου του ΠΝ δεν μπορεί να είναι άλλοσ
από τθν απόκτθςθ 6 νζων φρεγατϊν για τθν πλιρθ αντικατάςταςθ μετά το 2020 όλων των
Kortenaer. To ΠΝ πάντοτε όπωσ και ςτθν περίπτωςθ των ΜΕΚΟ ζχει ξεκάκαρεσ
προδιαγραφζσ και ανάγκεσ. Παλαιότερα λόγω τθσ ζνταξθσ ςτθν ΟΝΕ και αταςκαλιϊν ςτα
Ναυπθγεία καραμαγκά (υπερβάςεισ κόςτουσ, εκτόσ χρονοδιαγράμματοσ κτλ)
αποφαςίςκθκε το κόψιμο 2 από τισ 6 ΜΕΚΟ 200 ΘΝ που προβλζπονταν να
καταςκευαςτοφν.
Δυςτυχϊσ πρζπει να αναφζρουμε ότι τα ελλθνικά ναυπθγεία βρίςκονται ζνα βιμα πριν το
κλείςιμο και είναι αμφίβολο ποια κα είναι θ κατάςταςι τουσ το 2020. Ανεξάρτθτα από το
που κα ναυπθγθκοφν τα πλοία πρζπει να αναφερκεί ότι ςχεδόν το 80+ % του κόςτουσ ενόσ
πολεμικοφ πλοίου είναι ο εξοπλιςμόσ και τα οπλικά ςυςτιματα που τοποκετοφνται. Αυτό
ζχει ωσ αποτζλεςμα θ μελλοντικι τιμι τθσ νζασ φρεγάτασ να είναι εξαρτθμζνθ από τα
εγκατεςτθμζνα ςυςτιματα και τισ επιλογζσ του ΠΝ.
τθν παροφςα φάςθ μποροφμε να τονίςουμε ότι τόςο θ γαλλικι ςχεδίαςθ τθσ FM 400 όςο
και θ ελλθνικι ςχεδίαςθ του Εκνικοφ Πλοίου ALS NSD που προτείνονται κα μποροφςαν να
είναι θ βάςθ για ζνα batch 4 φρεγατϊν πολλαπλϊν ρόλων 3000-4000 τόνων εφοδιαςμζνεσ
με 16-απλό εκτοξευτι Mk41, 8 SSM, 2 ςυςτιματα RAM, 1 CIWS Millenium, ςόναρ όπωσ το
Captas κακϊσ και ςφςτθμα ραντάρ ενεργϊν φαςικϊν διατάξεων AESA τοποκετθμζνο ςε
ιςτό.
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Κακϊσ θ εκκίνθςθ του προγράμματοσ αφορά τθν περίοδο κοντά ςτο 2020 τότε ζνα
πλεονζκτθμα αυτισ τθσ κακυςτζρθςθσ κα είναι ότι κα υπάρχουν πολλζσ διακζςιμεσ
επιλογζσ εξοπλιςμοφ όπωσ το διπλισ μπάντασ αμερικανικό AMDR (είναι κλιμακωτισ
ςχεδίαςθσ, λειτουργεί ςτθν S και Χ μπάντα κατάλλθλο για εγκατάςταςθ ςε κορβζτεσ μζχρι
αντιτορπιλλικά), το Ceamount/Ceafar AESA (εγκατεςτθμζνο ςτισ εκςυγχρονιςμζνεσ MEKO
200 ANZAC), το Sea Master 400 ακόμθ και το Λςραθλινό MLSTAR. Όλα τα παραπάνω
ςυςτιματα παρζχουν πολλαπλά κανάλια κακοδιγθςθσ πυραφλων με αποτζλεςμα να
κακίςταται δφςκολοσ ο κορεςμόσ τθσ αεράμυνασ τθσ κάκε φρεγάτασ. Θ διακεςιμότθτα των
επιλογϊν κα επιτρζψει ςε πολφ μεγαλφτερθ διαπραγματευτικι ικανότθτα και μειωμζνθ
τιμι κατά τθ διαδικαςία επιλογισ του εξοπλιςμοφ.
Σο νζο AESA ραντάρ AMDR του αμερικανικοφ ναυτικοφ κα κατευκφνει μια ποικιλία
πυραφλων με πολλαπλζσ δζςμεσ. Επιπλζον πρζπει να τονιςτεί θ ικανότθτα (υπάρχει και ςτο
παρόν ςφςτθμα AEGIS) ςυνεργατικισ εμπλοκισ εναζριων ςτόχων CEC με δεδομζνα που
λαμβάνει από άλλεσ πθγζσ όπωσ εναζρια ραντάρ. H αναφερόμενθ δυνατότθτα παρόλο που
προςφζρεται από πολλά ςυςτιματα μάχθσ CMS, ςε λίγα είναι πλιρωσ λειτουργικι.
Εάν υπάρξει ςωςτόσ προγραμματιςμόσ το κόςτοσ κάκε φρεγάτασ δεν αναμζνεται να
ξεπεράςει τα 350 εκ Ε. Πζραν των αρχικϊν τεςςάρων φρεγατϊν οι υπόλοιπεσ 2 πρζπει να
είναι διαμόρφωςθσ AAW ϊςτε να εξαςφαλιςτεί μια αρχικι ικανότθτα αεράμυνασ περιοχισ.
Σο κόςτοσ βζβαια των φρεγατϊν AAW αναμζνεται να είναι αυξθμζνο και να πλθςιάηει τα
500-600 εκ Ε. Είναι όμωσ ουςιϊδεσ να κατανοιςουμε τθ δυνατότθτα τζτοιων πλοίων να
προςτατεφουν ολόκλθρο το κεντρικό Αιγαίο και να μετατρζπουν τθν αποςτολι ςτρατθγικϊν
ενιςχφςεων ςτθν Κφπρο παραπάνω από εφικτι. Εάν βρεκοφν αξιόλογα μεταχειριςμζνα
AAW πλοία όπωσ οι LCF/Ticonderoga τότε το Πολεμικό Ναυτικό κα γλιτϊςει ζνα πολφ
μεγάλο κονδφλι. ε περίπτωςθ όμωσ που δεν καταςτεί κάτι τζτοιο δυνατό πρζπει να δοκεί
ζμφαςθ ςτθν ςυνζχιςθ του ναυπθγικοφ προγράμματοσ με 2 μεγεκυμζνα πλοία AAW (6000
τόνων). Οι αυξθμζνεσ δυνατότθτεσ των τελευταίων 2 πλοίων κα επιτρζψουν τθν αυτόνομθ
δράςθ του ΠΝ και τθν αφξθςθ διακεςιμότθτασ ςτα μζςα τθσ ΠΑ για άλλουσ ρόλουσ.
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Αεροςκάφθ Εναζριου Ανεφοδιαςμοφ

Μεταςκευαςμζνο Boeing 767-300 ςε ιπτάμενο τάνκερ Β767 ΜΜΣΣ

Πρζπει να αναγνωρίςουμε ότι για πολλά χρόνια ακόμθ θ δυνατότθτα AAW κα λείπει από το
ΠΝ. Σο κενό αυτό ζρχεται να καλφψει θ ΠΑ. Εδϊ και δεκαετίεσ είναι γνωςτι θ ανάγκθ τθσ
ΠΑ για αεροςκάφθ εναζριου ανεφοδιαςμοφ. Πζραν τθσ τφχθσ του ευρωπαϊκοφ
προγράμματοσ ιπτάμενων τάνκερ που ςυμμετζχει θ ΠΑ, πρζπει να εξεταςτεί θ δυνατότθτα
αγοράσ πολιτικϊν αεροςκαφϊν και μετατροπισ τουσ ςε ιπτάμενα τάνκερ. Ενόψει τθσ
ελλθνο-ιςραθλινισ προςζγγιςθσ θ IAI διακζτει μεγάλθ εμπειρία ςε τζτοιεσ μεταςκευζσ.
Ακόμθ και θ αγορά 2 ιπτάμενων τάνκερ κα ενιςχφςει το ιδιαίτερα απαιτθτικό περιβάλλον
τθσ Ανατολικισ Μεςογείου. Χαρακτθριςτικά ζνα μεταςκευαςμζνο Boeing 767 με ακτίνα
δράςθσ 1000 km μπορεί να ζχει ωφζλιμο φορτίο 120.000 lbs που μεταφράηεται ςτον
ανεφοδιαςμό τουλάχιςτον 15 αεροςκαφϊν F-16. Με τθν φπαρξθ 2 ιπτάμενων τάνκερ
καταλαβαίνει κάποιοσ ότι θ μόνιμθ παρουςία ςτον αζρα 12-15 αεροςκαφϊν επιτρζπει τθν
προςταςία τθσ ναυτικισ αρμάδασ που κα μεταφζρει τισ ςτρατθγικζσ ενιςχφςεισ ςτθν
Κφπρο. Κακϊσ κα κινείται θ αρμάδα το κρίςιμο μζροσ τθσ επιχείρθςθσ κα είναι το
περιβάλλον τθσ Ανατολικι Μεςογείου ζωσ ςτθν Κφπρο. Σο χρονικό διάςτθμα που
απαιτείται για τθν πλεφςθ με μζςθ ταχφτθτα 15 κόμβων δεν αναμζνεται να διαρκζςει πάνω
από μια μζρα (ςυγκεκριμζνα γφρω ςτισ 15 ϊρεσ).
Ζνα πρόγραμμα τεςςάρων μεταςκευαςμζνων αεροςκαφϊν εναερίου ανεφοδιαςμοφ
αποτιμάται κοντά ςτα 250 εκ Ε. και κα επωφελιςει άμεςα το ΠΝ πζραν τθσ ΠΑ. Ακόμθ και θ
απόκτθςθ 2 μεταςκευαςμζνων αεροςκαφϊν εναερίου κα καταςτιςει εφικτι τθν
αεροπορικι κάλυψθ του ςτόλου κατά τθν ζξοδό του προσ τθν Κφπρο.
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χεδιάγραμμα με τισ δυνατότθτεσ ενόσ μεταςκευαςμζνου κολομβιανοφ ιπτάμενου τάνκερ B767-200
MMTT
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Μθ επανδρωμζνα οχιματα UAV, UUV

To Skeldar V 200 ςε ςτατικι ζκκεςθ (Πθγι naval-technology)

O χϊροσ των μθ επανδρωμζνων οχθμάτων ζχει μεγάλο μζλλον και περικϊριο ανάπτυξθσ.
Κεωροφμε ότι το ΠΝ πρζπει να πειραματιςτεί δοκιμαςτικά με οριςμζνα ελικοπτεροφόρα
UAV όπωσ το Skeldar 200 το οποίο ζχει ακτίνα δράςθσ 100 km και μπορεί να αναλάβει τθ
ναυτικι επιτιρθςθ και ςτοχοποίθςθ με αςφάλεια και κλάςμα του κόςτουσ ενόσ
ελικοπτζρου. Θ χριςθ UAV και οργανικοφ ελικοπτζρου κα επιτρζψει ςτο δεφτερο να
επικεντρωκεί ςτθν ASW αποςτολι του θ οποία είναι πολφ πιο απαιτθτικι. Συπικά το φορτίο
ενόσ UAV περιλαμβάνει ΕΟ/IR αιςκθτιρα, ραντάρ SAR, καταδείκτθ laser κτλ. Σο μζγιςτο
βάροσ απογείωςθσ είναι 200 kg.
Όπωσ υπάρχουν UAV ςτον αεροπορικό τομζα ζτςι υπάρχουν και ςτον υποβρφχιο.
Ενδεικτικζσ είναι οι προςπάκειεσ του Γαλλικοφ Πολεμικοφ Ναυτικοφ για μια φκθνι
αναλϊςιμθ πλατφόρμα όπωσ το Alister AUV. Σα ςυγκεκριμζνα AUV (ι UUV όπωσ προτιμάει
ο κακζνασ) είναι πολφ ελαφρά μόλισ 80 Kg με αποτζλεςμα να είναι δυνατι θ εκτόξευςι
τουσ ακόμθ και από RHIB.
To κόςτοσ τζτοιων μθ επανδρωμζνων οχθμάτων είναι μικρό ενϊ θ απόκτθςθ τουσ παρόλο
που δεν είναι ςτισ άμεςεσ προτεραιότθτεσ του ΠΝ μπορεί να αλλάξει τισ ιςορροπίεσ κακϊσ
οι εφαρμοηόμενεσ τεχνολογίεσ ωριμάηουν και οι δυνατότθτεσ αυξάνονται.
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Πολιτικι Απόφαςθ
Όπωσ ςε κάκε ευνομοφμενθ δθμοκρατικι πολιτεία τθν απόφαςθ για τα εξοπλιςτικά τθν
παίρνει θ κυβζρνθςθ. Θ ςτρατιωτικι θγεςία του τόπου οφείλει να καταςτιςει ςαφζσ τθν
τραγικι κατάςταςθ που κα υπάρξει ςτο τζλοσ τθσ δεκαετίασ ςτον ςτόλο του ΠΝ αν δεν
παρκεί κάποιο μζτρο ενίςχυςθσ. Οφείλει να ενθμερϊςει πλιρωσ τθν Ελλθνικι Βουλι και να
αναδείξει τουσ κινδφνουσ που ελλοχεφει θ μείωςθ των επιχειρθςιακϊν δυνατοτιτων του
ΠΝ. ε διαφορετικι περίπτωςθ κα υπάρξει απϊλεια εκνικισ κυριαρχίασ και οι τότε
κυβερνϊντεσ κα διοικοφν μια αποςτεωμζνθ από πόρουσ χϊρα χωρίσ προοπτικι.
Σο κόςτοσ του ςυνολικοφ προγράμματοσ μζχρι το 2020 δεν είναι μεγάλο και μπορεί να
βρεκεί με τον εξισ τρόπο. Αντί να προχωριςει ςτθν ενοικίαςθ 2 πανάκριβων (100 εκ Ε)
φρεγατϊν FREMM το ΠΝ μπορεί με το ίδιο κόςτοσ ςε λιγότερο από μια δεκαετία να
καλφψει κρίςιμουσ τομείσ, να αναλάβει νζουσ ρόλουσ και να παραμείνει ο νο1
αποτρεπτικόσ παράγοντασ ςτισ βλζψεισ τθσ γειτονικισ χϊρασ. το βυκό των ελλθνικϊν
καλαςςϊν κρφβεται το κλειδί για τθν επιβίωςθ του ελλθνικοφ κράτουσ. Με βάςθ εκτιμιςεισ
διεκνϊν οίκων θ αξία των κοιταςμάτων Ελλάδασ και Κφπρου αγγίηει το 1 τρισ $. Αυτόσ ο
πολφτιμοσ κθςαυρόσ δεν δφναται να προςτατεφεται από ξζνα ςυμφζροντα τα οποία είναι
εφιμερα και αλλάηουν εφκολα ςυμμαχίεσ. Είναι κακικον όλων μασ να προςτατεφςουμε τα
ςυμφζροντα τθσ Ελλάδοσ και να δϊςουμε ςτουσ υπεραςπιςτζσ του Αιγαίου, τα πλθρϊματα
του ΠΝ, τα μζςα να φζρουν ςε πζρασ τθν αποςτολι τουσ .
Δεν είναι κζμα επιλογισ είναι κζμα επιβίωςθσ !
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