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Γαλάζια οπλισμένα  
drones σκεπάζουν 
το Αιγαίο
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θα μπορούν 
ακόμη και να 
καταρρίπτουν 
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drones
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Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΖΑΝΙΤΗ

Ο
ι ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις προχω-
ρούν σε δυναμική απάντηση απέναντι 
στον εξελισσόμενο τουρκικό υπερεξο-

πλισμό με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAVs- 
drones), οπλισμένα και μη. Ηδη το ΓΕΕΘΑ έχει 
καταρτίσει και έχει βάλει σε τροχιά ανάπτυξης 
πρόγραμμα μιας παράλληλης αεροπορίας από 
drones, που θα περιλαμβάνει διάφορους τύπους 
και διαμορφώσεις. Το σχέδιο αφορά -όπως είχα-
με αποκαλύψει πρώτοι στη Realnews- τη μετα-
τροπή της 110 Πτέρυγας Μάχης, στη Λάρισα, 
σε φωλιά των UAVs και υπολογίζεται ότι έως το 
2025 η Πολεμική Αεροπορία θα επιχειρεί από 
εκεί με τουλάχιστον 30 αεροχήματα. Μετά, λοι-
πόν, την προμήθεια και ενεργοποίηση συστή-
ματος anti-drones στο Αιγαίο, τώρα οι Ενοπλες 
Δυνάμεις περνούν στη δεύτερη φάση, αυτή της 
προμήθειας οπλισμένων drones που θα μπορούν 
να πλήξουν επίγειους στόχους αλλά και drones 
που θα μπορούν να καταρρίπτουν τα αντίστοι-
χα των εχθρικών δυνάμεων. 

«Κατάρριψη»
Ο μεγαλύτερος εφιάλτης των αντίπαλων ενό-
πλων δυνάμεων αυτή τη στιγμή παίρνει σταδι-
ακά σάρκα και οστά στο Αιγαίο. Αρχικά -όπως 
πρώτη αποκάλυψε η «R» στις 5 Ιουνίου- ενερ-
γοποιήθηκε υπό καθεστώς άκρας μυστικότητας 
η anti-drone ασπίδα στα ελληνικά νησιά. Τώρα, 
έρχεται η δεύτερη φάση με την απόκτηση, μέσω 
διαδικασιών-εξπρές, τεσσάρων drones. Πρόκει-
ται για τα μη επανδρωμένα τύπου TEXTRON, τα 
οποία είναι το μακρύ χέρι των τεθωρακισμένων 
Μ1117, που ήδη παραλαμβάνει ο Στρατός δω-
ρεάν από το αμερικανικό απόθεμα. 

Ο έλεγχος των drones τύπου TEXTRON γίνεται 
από τα Μ1117, με την προσθήκη κάποιων επι-
πλέον συστημάτων που έχουν σχεδιαστεί για να 
«κουμπώνουν» σε αυτά τα οχήματα. Πρόκειται 
για τέσσερα πλήρως ανακατασκευασμένα κομ-
μάτια, τα οποία είχαν επιχειρήσει από 30 έως 60 
ώρες στο Αφγανιστάν και τα συγκέντρωσαν αμέ-
σως οι Αμερικανοί μόλις οι Ταλιμπάν απέκτησαν 
τον έλεγχο της χώρας. Εχουν 15 ώρες αυτονο-
μία πτήσης, μπορούν να απογειωθούν και να 
προσγειωθούν κάθετα ή από καταπέλτη εκτό-
ξευσης και έχουν εμβέλεια 50-60 χλμ. σε υψό-
μετρο έως 50.000 πόδια. Είναι τέτοιος ο βαθμός 
συμβατότητας με τα Μ1117, που χρησιμοποι-
ούν το ίδιο καύσιμο. Το μεγαλύτερό τους πλεο-
νέκτημα είναι ότι φέρουν πυροβόλο για την κα-
τάρριψη εχθρικών drones, το οποίο, σε συνδυ-
ασμό με το ότι πετούν σε τόσο μεγάλο υψόμε-
τρο, προκαλεί αυτόματα μεγάλο πονοκέφαλο 
στην Τουρκία, αφού τα ΑΝΚΑ και τα Bayraktar 
επιχειρούν από 19.000 έως 29.000 πόδια. Με 
απλά λόγια, γίνονται ευάλωτα. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της «R», έχει γίνει 
ήδη σύσκεψη παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, 
στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου -που εντό-
πισε την ευκαιρία με το επιτελείο του- και του 
Αρχηγού ΓΕΣ, αντιστράτηγου Χαράλαμπου Λα-
λούση, ώστε να τρέξουν με βήμα γοργό οι δια-
δικασίες απόκτησής τους. 

Οπλισμένοι «Πήγασοι»
Ταυτόχρονα, βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλα ση-
μαντικά προγράμματα, όπως αυτό της ανακα-
τασκευής των ελληνικής κατασκευής UAVs «Πή-
γασος». Το 2005 μπήκε σε υπηρεσία ένα ανα-
σχεδιασμένο και αναβαθμισμένο μοντέλο, το 
«Πήγασος ΙΙ», με εξελιγμένα ηλεκτρονικά, μή-
κος 4,3 μέτρα, άνοιγμα φτερών 6,2 μέτρα, φόρ-
το απογείωσης τα 250 κιλά και αυτονομία έως 
15 ώρες. Παραδόθηκαν και είναι σε υπηρεσία 
τέσσερις μονάδες, ενώ από το «Πήγασος Ι» υπη-
ρετούν 10 μονάδες. Ηδη, υπάρχει συνεργασία 
με Ισραηλινούς για την αναβάθμισή τους, ώστε 

να μπορούν να φέρουν και οπλικά συστήματα. 

Εξι «Ερωδιοί»
Ηδη η Πολεμική Αεροπορία έχει μεγάλη εμπει-
ρία από τη χρήση -μέσω leasing- των δύο ισρα-
ηλινών HERON (Ερωδιός), που επιχειρούν από 
Σκύρο, τα οποία πρόκειται να αγοραστούν από 
την Ελλάδα και να μεταφερθούν στην 110 Πτέ-
ρυγα Μάχης. Παράλληλα, δρομολογείται η αγο-
ρά ακόμη δύο οπλισμένων εκδόσεων του ίδιου 
τύπου (UCAV), με απώτερο στόχο την απόκτη-
ση συνολικά έξι οπλισμένων, συνολικού προϋ-
πολογισμού περίπου 500 εκατ. ευρώ.

Ταυτόχρονα, με τη δρομολόγηση απόκτησης 
τριών MQ-9 Guardian υπάρχει και η προαίρε-
ση απόκτησης επιπλέον τριών στην οπλισμένη 
έκδοση «Reaper». Και ο κατάλογος δεν σταμα-
τά εκεί, καθώς ο Στρατός Ξηράς τρέχει το πρό-
γραμμα προμήθειας τεσσάρων MALE UAVs από 
τη Γαλλία με πλήρες πακέτο υποστήριξης, ενώ 
έρχονται και πέντε μη επανδρωμένα ελικόπτε-
ρα για το Πολεμικό Ναυτικό, που θα επιχειρούν 
από τις φρεγάτες. 

«Αρχύτας»
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις και στο εγχώριας ανά-
πτυξης και παραγωγής drone από την ΕΑΒ με 
το όνομα «Αρχύτας». Θα είναι κάθετης αποπρο-
σγείωσης και ήδη «τρέχει» ένα παράλληλο πρό-
γραμμα ανάπτυξης και εξέλιξης οπλισμένης έκ-
δοσης, που θα μπορεί να φέρει φόρτο άνω των 
300 κιλών. Το πρώτο πρωτότυπο αναμένεται να 
κάνει την παρθενική του πτήση μέσα στο 2023 
και από το 2024 να ξεκινήσει η μαζική παραγω-
γή του, υπολογίζοντας αρχικά οκτώ κομμάτια με 
προοπτική αύξησης στα 20.

Μαζί με τα παραπάνω μη επανδρωμένα αε-
ροσκάφη, το 2025 η Πολεμική Αεροπορία είναι 
πολύ πιθανό να προσθέσει και τα πρώτα τέσσε-
ρα «Αρχύτας» στο οπλοστάσιό της, με τους υπο-
λογισμούς να κάνουν λόγο για προμήθεια με 
ρυθμό περίπου έξι με οκτώ ετησίως. 
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