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λους Aster-5 και το πυροβόλο Leonardo OTO 
Melara των 76 χιλιοστών, αλλά και µια πληθώ-
ρα πολυβόλων και άλλων φορητών οπλικών 
συστηµάτων. ∆ιαθέτει αντιαεροπορικούς πυ-
ραύλους Exocet και τορπίλες ΜU 90, που χρη-
σιµοποιούνται σε καταστάσεις ανθυποβρυχι-
ακού πολέµου. Η αντιαεροπορική άµυνα της 
Fremm βασίζεται στον συνδυασµό βληµάτων 
µικρού-µέσου βεληνεκούς τύπου Aster-15 και 
βληµάτων µεγάλου βεληνεκούς τύπου Aster-30. 
Οι φρεγάτες Belharra, που βρίσκονται σε φά-
ση ανάπτυξης θα είναι ακόµη πιο προωθηµέ-
νες τεχνολογικά.

Ερχονται οι Γάλλοι
για τις Belharra 
Οι ειδήσεις για τις γαλλικές φρεγάτες προκά-

που έχει το γαλλικό Ναυτικό. Για µεταχειρισµέ-
νες φρεγάτες αυτού του τύπου είχε ενδιαφερ-
θεί η Ελλάδα, αλλά τελικά επικράτησε η άπο-
ψη ότι ο Στόλος πρέπει να εκσυγχρονιστεί και 
όχι να προσφύγει ξανά σε µεταχειρισµένο υλι-

κό. Τα πλεονεκτήµατα της Belharra, σύµφωνα 
µε όσα λένε οι Γάλλοι; Εκτός από τον δύσκο-
λο εντοπισµό της λόγω των χαρακτηριστικών 
stealth, έχει πολύ µεγάλη αυτονοµία (άρα κα-
λύπτει τον χώρο Ελλάδας-Κύπρου), ενώ διαθέ-
τει εξαιρετικά αντιαεροπορικά συστήµατα για 
άµυνα περιοχής, ραντάρ AESA, αντιπυραυλικά 
βλήµατα µεγάλης και µεσαίας εµβέλειας και µε-
γάλες δυνατότητες ηλεκτρονικού πολέµου. Σε 
πρώτη φάση το Π.Ν. θέλει να παραλάβει δύο 
φρεγάτες Belharra, µε προοπτική να γίνουν 
τέσσερις. Οι πιο φιλόδοξοι και αισιόδοξοι ελ-
πίζουν ότι ο αριθµός αυτός µπορεί να φθάσει 
και τις 6 φρεγάτες.

Τι θα γίνει µε τις Fremm 
Το αλαλούµ που προκλήθηκε µε τις φρεγά-
τες Fremm και την προοπτική ενοικίασής τους 
από την Ελλάδα δεν επηρεάζει σε τίποτα τις 
συζητήσεις για τις Belharra. Θα πλεύσουν οι 
Fremm στο Αιγαίο; Μετά τον µεγάλο θόρυβο 
που προκλήθηκε στην Αθήνα, η υπόθεση έχει 
παγώσει και αυτό είναι επιθυµία των Γάλλων. 
Η παρουσία των Fremm στο Αιγαίο είναι θέ-
µα λεπτό για το Παρίσι, που γνωρίζει πως θα 
εγείρει αντιδράσεις από την Αγκυρα, όπως εί-
χε γίνει και τη δεκαετία του ’90, όταν η Ελλάδα 
αγόρασε από τη Γαλλία τα αεροπορικά στρα-
τηγικά βλήµατα Scalp.

Οι Fremm διαθέτουν τη ναυτική τους έκδο-
ση και αυτό µόνο απαρατήρητο δεν πρόκει-
ται να περάσει από την Τουρκία. ∆εν αποκλεί-
εται οι γαλλικές φρεγάτες Fremm να εµφανι-
στούν, πάντως, στην περιοχή και να χρησιµο-
ποιούν σχεδόν σε µόνιµη βάση ελληνικά λιµά-
νια και εγκαταστάσεις. ∆εν αποκλείεται, επί-
σης, να εξεταστεί το ενδεχόµενο εκµίσθωσης 
παλαιότερων φρεγατών του γαλλικού Ναυτι-
κού, όπως οι La Fayette. 

Εξοπλιστικό «τροχάδην»!
Στο ΥΠΕΘΑ επικρατεί αναβρασµός που έχει να 
κάνει µε στοχευµένες κινήσεις για το οπλοστά-
σιο των Ε.∆. Το δεύτερο θέµα που καίει είναι 
αυτό του εκσυγχρονισµού 85 µαχητικών αε-
ροσκαφών F-16. Το θέµα κολλάει και απειλεί-
ται µε µαταίωση, αν οι Αµερικανοί επιµείνουν 
στην καταβολή δόσεων των 300 εκατοµµυρί-
ων ευρώ τον χρόνο µέχρι και το 2021. Ο Πά-
νος Καµµένος διεµήνυσε ότι η Ελλάδα µπορεί 
να δίνει το πολύ 150 εκατοµµύρια τον χρόνο 
και αναµένεται επικοινωνία του µε τον Αµερι-
κανό οµόλογό του Τζέιµς Μάτις για να ζητή-
σει παρέµβαση και βοήθεια.

Η Ελλάδα έχει δώσει στις ΗΠΑ ό,τι έχουν ζη-
τήσει τους τελευταίους µήνες και αναµένει κά-
ποια χειροπιαστά ανταλλάγµατα. Η υπόθεση 
των F-16 είναι µια καλή ευκαιρία για τις ΗΠΑ 
να δείξουν ότι αναγνωρίζουν τις διευκολύνσεις 
που τους παρέχει χωρίς καµία αντίρρηση η Ελ-
λάδα. Η Αθήνα και το ΥΠΕΘΑ ανέµεναν οικο-
νοµική στρατιωτική βοήθεια, αλλά η Ουάσι-
γκτον έδωσε χρήµα σε Ισραήλ και Αίγυπτο και 
όχι στην Ελλάδα, η οποία είναι στο πρόγραµ-
µα µετά το 2019.

ΚΑΖΑΝΙ ΠΟΥ ΒΡΑΖΕΙ είναι το Πεντάγωνο µε-
τά τις διαρροές σε καθηµερινή εφηµερίδα περί 
ενοικίασης των φρεγατών, για τις οποίες υπάρ-
χουν ενδείξεις ότι διακινήθηκαν από το πολιτι-
κό προσωπικό της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εξοπλι-
σµών. Οι έρευνες οδηγούνται εκεί γιατί µετά την 
τελευταία επικοινωνία που είχε ο πρωθυπουργός 
Αλέξης Τσίπρας µε τον Γάλλο Πρόεδρο Εµανου-
έλ Μακρόν και τις διαβεβαιώσεις που έλαβε για 
γαλλική στήριξη στο Αιγαίο, το Μαξίµου ζήτησε 
από τη Γενική ∆ιεύθυνση Εξοπλισµών να καταρ-
τίσει µια έκθεση για τις δυνατότητες συνεργασί-
ας, ώστε να διερευνήσει τις προθέσεις Μακρόν. 

Την ίδια ηµέρα που αυτή η 
έκθεση έφτασε στο γραφείο 
του πρωθυπουργού, έγινε 
και η διαρροή περί ενοικί-
ασης στον ελληνικό Τύπο. 
Στο Μαξίµου αλλά και στο 
ΥΠΕΘΑ, υπάρχει η βεβαιό-
τητα ότι η έκθεση διέρρευ-
σε από τη Γενική ∆ιεύθυνση 
Εξοπλισµών («υπήρχαν λε-
πτοµέρειες στο δηµοσίευµα 
που δεν γνώριζα ούτε εγώ», 
δήλωσε χαρακτηριστικά ο 

υπουργός Αµυνας Π. Καµµένος) και διεξάγο-
νται εντατικές έρευνες για να εντοπισθεί το «βα-
θύ λαρύγγι».  Ο Εµ. Μακρόν, πάντως, προσέφε-
ρε κάθε δυνατή υποστήριξη στην Αθήνα, εξή-
γησε όµως στον Αλ. Τσίπρα ότι µια από τις ση-
µαντικότερες δυσκολίες που έχουν οι Γάλλοι µε 
την ενοικίαση των φρεγατών Fremm είναι ότι, 
από τις οκτώ που διαθέτει η Γαλλία, οι πέντε βρί-
σκονται αυτή τη στιγµή σε διάφορα µέτωπα στα 
οποία έχει εµπλοκή το Παρίσι. Υπάρχει λοιπόν 
µεγάλη δυσκολία, λόγω και της στρατηγικής ση-
µασίας του όπλου, να παραχωρήσει η Γαλλία τις 
δύο από τις τρεις διαθέσιµες φρεγάτες. Εναλλα-
κτικά, πάντως, ο Γάλλος Πρόεδρος προσέφερε 
πιο ενεργή παρουσία του γαλλικού πολεµικού 
στόλου στο πλευρό της Ελλάδας, σε περίπτωση 
που ενταθεί η τουρκική  απειλή και µάλιστα άφη-
σε ανοικτό για µια τέτοια περίπτωση το ενδεχό-
µενο δυναµικής παρουσίας των γαλλικών φρε-
γατών που θα κάνουν βόλτες στο Αιγαίο.

ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

Ψάχνουν το «βαθύ 
λαρύγγι» στο Πεντάγωνο
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Υποψίες για
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προσωπικό 
της Γενικής 
∆ιεύθυνσης
Εξοπλισμών

λεσαν, πάντως, αναταραχή και αντιφατικές δηλώσεις στην 
κυβέρνηση και υποχρέωσαν τον υπουργό Αµυνας σε διά-
ψευση όσον αφορά τα περί ενοικίασης των γαλλικών φρε-
γατών Fremm. Πάντως, την ερχόµενη Πέµπτη 3 Μαΐου, στη 
Γενική ∆ιεύθυνση Εξοπλισµών θα γίνει µεγάλη σύσκεψη µε 
Γάλλους της κρατικής -ουσιαστικά- εταιρείας DCNS µε µο-
ναδικό θέµα τη ναυπήγηση φρεγατών Belharra για το ελ-
ληνικό Πολεµικό Ναυτικό!

Για το θέµα έχει γράψει η Realnews και η σύσκεψη της 
Πέµπτης επιβεβαιώνει τις πληροφορίες µας. Η ατζέντα της 
συνάντησης, µάλιστα, δεν έχει να κάνει µε την εκδήλωση εν-
διαφέροντος της Ελλάδας για το φιλόδοξο ναυπηγικό πρό-
γραµµα. Αυτό φαίνεται να έχει γίνει εδώ και καιρό. Θέµα της 
συνάντησης θα αποτελέσει το πώς θέλει ακριβώς τις φρεγά-
τες Belharra το ελληνικό Π.Ν., αφού κάθε πελάτης έχει τις δι-
κές του ανάγκες και απαιτήσεις! 

Οι πρώτες φρεγάτες Belharra θα είναι έτοιµες για παράδο-
ση το 2021. Η Ελλάδα θέλει να είναι από τους πρώτους που 
θα παραλάβουν τη νέα φρεγάτα των Γάλλων, η οποία, σύµ-
φωνα τουλάχιστον µε τα σχέδια, θα είναι ό,τι πιο σύγχρονο 
θα υπάρχει σε ναυτικές µονάδες επιφανείας. Η Belharra θα 
είναι «αόρατη», αφού είναι σχεδιασµένη µε stealth χαρα-
κτηριστικά. Θα είναι η διάδοχος της φρεγάτας  La Fayette, 

«Με δύο τέτοια πλοία 
‘‘κλειδώνουµε’’ τον 
εναέριο χώρο όλου του 
Αιγαίου», λένε επιτελείς
του Πολεµικού Ναυτικού

       Πανικός στην    Αγκυρα
   για τις γαλλικές    φρεγάτες


