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πολιτικη Τα «αόρατα» όπλα
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ντρο του Αιγαίου να πλήττουν στόχους βαθιά στην τουρκική 
ενδοχώρα με ακρίβεια 100%, όπως έχει αποδειχθεί στο Ιράκ, 
αλλά και πρόσφατα στη Συρία.

Οι Scalp είναι ένα αξιόπιστο στρατηγικό όπλο. Γι’ αυτό τον 
λόγο όταν έκλεισε η συμφωνία για την πώληση Scalp στην ελ-
ληνική Π.Α., η Τουρκία είχε απειλήσει με εμπορικές κυρώσεις 
τη Γαλλία. Πέρασε πολύς καιρός για να εξομαλυνθούν οι σχέ-
σεις Γαλλίας-Τουρκίας. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που 
η Γαλλία ενοχλήθηκε με τον θόρυβο που ξέσπασε για το ενδε-
χόμενο να δοθούν φρεγάτες στην Ελλάδα.

Οι Γάλλοι προχώρησαν στην παραγωγή της ναυτικής έκδο-
σης των Scalp, που έχουν σχεδόν το διπλάσιο βεληνεκές. Γαλ-
λικές φρεγάτες εκτόξευσαν Scalp Naval στη Συρία και κανένας 
δεν αναχαιτίστηκε από την αεράμυνά της, όπως λένε οι Ρώσοι, 
οι οποίοι έχουν τα δικά τους αντιαεροπορικά συστήματα στην 
περιοχή. Αντιθέτως, το ρωσικής προέλευσης αντιαεροπορικό-
αντιπυραυλικό σύστημα της Συρίας κατέρριψε 43 αμερικανι-
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Του ΠΑΡΙ ΚΑΡΒΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ

Σ
υναγερμό σήμαναν στην Τουρκία οι ει-
δήσεις περί «ενοικίασης» των φρεγατών 
Fremm  σε πρώτη φάση και αγοράς των 

φρεγατών Belharra αργότερα από το ελληνι-
κό Πολεμικό Ναυτικό. Τα δημοσιεύματα του 
τουρκικού Τύπου αποτύπωσαν την ανησυχία 
της Αγκυρας, που δεν αφορά βέβαια τα πλοία, 
αλλά τον οπλισμό τους. Οι γαλλικές φρεγάτες 

διαθέτουν ένα «φονικό» όπλο που, όπως απο-
δείχθηκε πάρα πολύ πρόσφατα στην τελευταία 
επίθεση στη Συρία, είναι προς το παρόν ανίκη-
το: οι πύραυλοι Scalp, με βεληνεκές που μπο-
ρεί να φθάσει και τα 1.000 χλμ., είναι ένας εφι-
άλτης για την τουρκική αεράμυνα! Κι αυτό η 
Αγκυρα το γνωρίζει πάρα πολύ καλά!

Η Ελλάδα διαθέτει ήδη στο οπλοστάσιό της 
την αεροπορική έκδοση του πυραύλου Scalp! 
Τον Αύγουστο του 2000, ο Κώστας  Σημίτης 
φιλοξενούσε στη Σίφνο τον Γάλλο ομόλογό του 
Λιονέλ Ζοσπέν. Εκεί έπεσαν οι υπογραφές για 
την προμήθεια πυραύλων Scalp για τα Mirage 
2000 της ελληνικής Π.Α. Μέγιστο βεληνεκές; 
560 χιλιόμετρα! Αυτό σημαίνει ότι τα μαχητι-
κά της Π.Α. μπορούν με ασφάλεια από το κέ-

κούς πυραύλους. Ο Scalp Naval μπορεί να πε-
τάξει 30 μέτρα από το έδαφος ακολουθώντας 
το ανάγλυφο του εδάφους και γι’ αυτό είναι 
προς το παρόν τουλάχιστον απρόσβλητος. Κάθε 
φρεγάτα Fremm διαθέτει 16 πυραύλους Scalp 
Naval. Ομως οι φρεγάτες Fremm αλλά και οι 
Belharra, εκτός από τους Scalp Naval, διαθέ-
τουν εξαιρετικά συστήματα για την αντιαερο-
πορική άμυνα περιοχής. Με απλά λόγια, όπως 
λένε επιτελείς του Π.Ν., «με δύο μόνο τέτοια 
πλοία “κλειδώνουμε” τον εναέριο χώρο όλου 
του Αιγαίου».Η φρεγάτα Fremm έχει εκτόπισμα 
6.000 τόνων και μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα 
27 κόμβων, ενώ το πλήρωμά της ανέρχεται σε 
143 άτομα. Διαθέτει υπερσύγχρονα οπλικά συ-
στήματα, όπως το αντιαεροπορικό πυραυλικό 
σύστημα MBDA SYLVER A43 VLS με 16 πυραύ-
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Τα πολεμικά πλοία είναι ένας εφιάλτης 
για την τουρκική αεράμυνα, καθώς 
διαθέτουν πυραύλους Scalp με 
βεληνεκές που μπορεί να φθάσει 
και τα 1.000 χιλιόμετρα
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   για τις γαλλικές    φρεγάτες


