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Οι αναγνώστες της Π&Δ ενημερώθηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο σχετικά 
με την κυοφορούμενη πρόταση της Lockheed Martin στο ΠΝ για την εγχώρια 

ναυπήγηση τεσσάρων πλοίων, η σχεδίαση των οποίων θα στηρίζεται στην 
κλάση LCS και ειδικότερα στην έκδοση LCS-1 Freedom, με διαμόρφωση που να 

ικανοποιεί τις ελληνικές ανάγκες. Μεταγενέστερα, οι πληροφορίες αναφέρουν 
ότι η αμερικανική πρόταση ίσως επεκτείνεται και σε μια έκδοση της FFG(Χ), 

πρόγραμμα του Αμερικανικού Ναυτικού από το οποίο η LM έχει αποσυρθεί, 
διατηρεί όμως τη δυνητική προσφορά της στην αγορά. 

Του Βασίλη Παπακώστα. Επιπλέον στοιχεία Φαίδων Γ. Καραϊωσηφίδης. 
Φωτογραφίες Lockheed Martin, US Navy
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ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΝ;

Η «αναμενόμενη αντίδραση» των Αμερικανών στη «γαλλική επέ-
λαση» για την κάλυψη των αναγκών του ΠΝ εκδηλώθηκε με το 
ενδιαφέρον για το πρόγραμμα αναβάθμισης των Φ/Γ κλάσης MEKO 
200HN (Π&Δ 396, «Φ/Γ ΜEKO: Απόφαση πλαισίου εκσυγχρονι-
σμού») και τη δυνητική πρόταση για την εγχώρια κατασκευή τεσ-
σάρων πλοίων, η σχεδίαση των οποίων θα στηρίζεται στην κλάση 
LCS-1 Freedom και συγκεκριμένα στην έκδοση MMSC (Multi Mis-
sion Surface Combatant), η οποία βρίσκεται υπό ναυπήγηση για τη 
Σαουδική Αραβία, με στοιχεία από την πρόταση LCS-I για το Ισραήλ, 
που όμως δεν υιοθετήθηκε. Το θέμα συζητήθηκε για πρώτη φορά 
στο ταξίδι τού πρώην Α/ΓΕΕΘΑ και τέως ΥΕΘΑ ναυάρχου ε.α. Ευάγ-
γελου Αποστολάκη τον Μάιο του 2018 στις ΗΠΑ. Η πρόταση, για να 
γίνει ελκυστική, πιθανότατα θα συνδεθεί με το μέλλον των Ναυπη-
γείων Σκαραμαγκά και Ελευσίνας και το ενδιαφέρον της Onex που 
ήδη απέκτησε τα Ναυπηγεία Νεωρίου στη Σύρο. Το κύριο ζητούμενο 
είναι το κόστος και ο τρόπος χρηματοδότησης, καθώς, όπως πα-
ραδέχθηκε και ο ίδιος ο πρώην ΥΕΘΑ, η «ανταγωνιστική» γαλλική 

πρόταση διαθέτει ένα σημαντικό πλεονέκτημα στη μέθοδο χρημα-
τοδότησης, η οποία δεν απαιτεί τη σύναψη νέου δανεισμού, κάτι που 
θα επιβάρυνε το δημόσιο χρέος. Η αμερικανική πλευρά ανεπισή-
μως αμφισβητεί την επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήματος εξεύρεσης 
οικονομικών πόρων μέσω των επιστρεφόμενων κερδών των προ-
γραμμάτων SMP (Security Market Program) και ANFA (Agreement 
on Net Financial Assets) που αναλογούν στη Γαλλική Κεντρική 
Τράπεζα. Αφήνει δε να εννοηθεί ότι η δική της πρόταση, όταν δια-
τυπωθεί στην τελική μορφή της (δεδομένου ότι έχουν υπάρξει ήδη 
πολλές σχετικές ενημερώσεις), θα περιέχει κάποια ουσιαστική 
φόρμουλα χρηματοδότησης FMS (Foreign Military Sales), ίσως και 
σε συνδυασμό με επιπλέον δωρεάν βοήθεια που θα ενισχυθεί από 
υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία. 
Η όποια πρόταση βασισμένη σε LCS θα αποδώσει πλοία μετά από 
5-6 χρόνια, και απαιτείται έτσι μια ενδιάμεση λύση. Μια τέτοια, όπως 
έχουμε ήδη γράψει στο παρελθόν, θα μπορούσε να είναι οι δύο Φ/Γ 
κλάσης Adelaide του Βασιλικού Ναυτικού της Αυστραλίας, οι οποίες 

χρησιμοποιούν τον συνδυασμό ESSM/SM-2MR, που θα υιοθετηθεί 
και στην πρόταση της Lockheed Martin (Π&Δ 392, «Φρεγάτες Ade-
laide για το ΠΝ, “Άνθρακες” ή “Θησαυρός”;»).

Η κλάση Freedom LCS-1 
Σκοπός του παρόντος άρθρου δεν είναι η πλήρης παρουσίαση της 
κλάσης Freedom LCS-1, τόσο επειδή αυτή έχει γίνει στο παρελθόν 
όσο και για το ότι η έκδοση που θα προσφερθεί στο ΠΝ δεν θα έχει 
μεγάλη σχέση με τα πλοία που υπηρετούν στο Αμερικανικό Ναυτι-
κό, ειδικά σε ό,τι αφορά στον οπλισμό και εξοπλισμό αισθητήρων. Η 
έκδοση του US Navy εξυπηρετεί συγκεκριμένη φιλοσοφία, που δεν 
είναι άλλη από την κατασκευή ενός ευέλικτου πλοίου μικρού εκτο-
πίσματος, χαμηλής διατομής ραντάρ-RCS (Radar Cross-Section), 
πολλαπλών ρόλων (μέσω χρήσης διαφορετικών «πακέτων»-
modules οπλισμού και εξοπλισμού) με μικρό αριθμό πληρώματος, 
που να επιτυγχάνει υψηλή ταχύτητα για την επιτήρηση παράκτιων 
ζωνών. Ειδικότερα, τα πλοία αυτά εκτελούν αποστολές «άρνησης 

περιοχής» και θα αντιμετωπίζουν ασύμμετρες απειλές. H σχεδίαση 
και ο οπλισμός τους στηρίζεται στο δόγμα «Distributed Lethality» 
ή «κατανεμημένη ισχύς», δηλαδή σε μια πιο ισορροπημένη και 
αποκεντρωμένη Ναυτική Δύναμη (Distributed Naval Force), που 
δεν βασίζεται αποκλειστικά στην παρουσία αεροπλανοφόρων ή 
ελικοπτεροφόρων για να δράσει. 
Τα πλοία, για τα δεδομένα του US Navy, είναι στην ουσία κορβέτες 
και προορίζονται για την πλήρη αντικατάσταση της κλάσης O.H.Per-
ry. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2001 και η πρώτη 
παραγγελία δόθηκε τον Μάιο του 2004 (με χρηματοδότηση στο 
Οικονομικό Έτος 2005) και αφορούσε δύο μονάδες: το «συμβατι-
κής» σχεδίασης Freedom (LCS-1) και το τύπου καταμαράν Inde-
pendence (LCS-2). Το πρώτο παραδόθηκε τον Νοέμβριο του 2008 
και το 2ο τον Ιανουάριο του 2010, ενώ μέχρι τον Μάρτιο του 2019 
είχαν παραδοθεί 17 πλοία και των δύο εκδόσεων, με τον αριθμό να 
ανεβαίνει σε 20 έως το 2020. O αρχικός σχεδιασμός που αφορούσε 
την κατασκευή 52 μονάδων κλάσης LCS με 64 «πακέτα» αποστο-
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λής MMP (Modular Mission Packages) τροποποιήθηκε το 2014 προς 
την κατεύθυνση απόκτησης 55 SSC (Small Surface Combatant), εκ 
των οποίων τα 32 θα ήταν LCS. Το 2015 ο αριθμός αυτός μειώθηκε 
σε 52 μονάδες SSC, αν και τα LCS παρέμειναν στα 32 με 44 «πακέ-
τα» αποστολής. Τα τελευταία είναι: 10 ASM (Anti Submarine Module), 
24 MCM (Mine Countermeasures Module) και 10 SUW(Surface War-
fare), που είναι πλήρως εναλλάξιμα ανάμεσα στα πλοία. Η λογική εκ-
μετάλλευσης των LCS που έχει υιοθετηθεί στηρίζεται στο δόγμα 3:2:1 
(3 πληρώματα ανά 2 πλοία με 1 σε αποστολή), σύμφωνα με το οποίο 
επιτυγχάνεται 50% εξοικονόμηση στον αριθμό των απαιτούμενων μο-
νάδων και 25% των απαιτούμενων πληρωμάτων. Υπενθυμίζεται ότι το 
US Navy επιδιώκει τη διατήρηση στόλου 355 πλοίων, εκ των οποίων 
τα 52 θα είναι κατηγορίας SSC και θα μπουν σε υπηρεσία έως το 2035. 

Για να συμπληρωθεί ο αριθμός των 52 SSC (πέραν των 32 LCS), το 
Αμερικανικό Ναυτικό σχεδίαζε τότε να αποκτήσει και 20 μεγαλύτερα 
πλοία (χρηματοδοτώντας τα από το Οικονομικό Έτος 2019) με υψηλό-
τερες δυνατότητες κατηγορίας Φρεγάτας, σε ένα πρόγραμμα που πήρε 
την ονομασία FFG(X).
Ο σχεδιασμός αυτός όμως άλλαξε εκ νέου, καθώς το RfI (Request for 
Information) για τις FFG(X) εκδόθηκε μόλις τον Ιούλιο του 2017 και 
η RfP (Request for Proposals) αναμένεται για τα τέλη του 2019 με 
ανάθεση το 2020 (βλέπε σχετικό πλαίσιο). Για τον λόγο αυτό η παραγ-
γελία του 1ου πλοίου FFG(X) μετατέθηκε για το Οικονομικό Έτος 2020 
και το 2019 δόθηκε παραγγελία για ένα ακόμη LCS, με αποτέλεσμα ο 
αριθμός τους να φθάσει τα 33. Προηγήθηκε η παραγγελία δύο LCS το 
Οικονομικό Έτος 2018. Στο RfI για την κλάση FFG(X) ανταποκρίθηκαν 
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οι κατασκευαστές των κλάσεων Freedom και Independence αλλά και 
κατασκευαστές από την Ευρώπη (μέσω Αμερικανικών ναυπηγείων), 
όπως η Fincantieri με την κλάση FREMM ή η Navantia για F-100 που 
προτείνεται από την General Dynamics Bath Iron Works. Οι υποψηφι-
ότητες αυτές όπως και το πρόγραμμα FFG(X) έχουν δεχθεί ισχυρή κρι-
τική στις ΗΠΑ, επειδή θεωρούνται πλοία «High End», που το κόστος 
τους κυμαίνεται μεταξύ $1-1,5 δις και δεν ταιριάζουν στο νέο δόγμα 
του US Navy (το οποίο υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του σε τέτοια 
«υψηλών δυνατοτήτων» πλοία με την κλάση DDG-51). Εκτός από τις 
γενικές απαιτήσεις του προγράμματος άξιος λόγου είναι ο προσδιορι-
σμός των επιθυμητών οπλικών συστημάτων και αισθητήρων, που ου-
σιαστικά καθοδηγούν την υποβολή προτάσεων με περίπου ομοειδείς 
δυνατότητες σε ό,τι αφορά στις υποδομές αυτές. 

Το κείμενο της RfI προσδιορίζει ραντάρ EASR της Raytheon σε σταθε-
ρή διάταξη τριών στοιχειοκεραιών, CMS COMBATSS-21, SeaRAM Mk15 
Mod31, οργανικό ελικόπτερο ΜΗ-60R, UAS MQ-8C (ή άλλο ανάλογων 
δυνατοτήτων) και VLS εκτοξευτή (Self Defense Launcher), πιθανά με 
32 θύλακες (χωρίς να καθορίζεται ο τύπος) για βλήματα ESSM ή/και 
SM-2. Ο εξοπλισμός θα παραχωρηθεί ως GFE (Government Furnished 
Equipment). 
Το LCS-1 είναι σχεδίαση μονής γάστρας (mono-hull) από αλουμίνιο 
και ατσάλι που περιλαμβάνει κάποιους νεωτερισμούς, όπως το γεγο-
νός ότι το ελικοδρόμιό της είναι 1,5 φορές μεγαλύτερο από το σύνηθες 
για αντίστοιχα πλοία και το υπόστεγο ελικοπτέρων είναι διπλάσιο σε 
μέγεθος, για να μπορεί να υποστηρίζει δύο Ε/Π MH-60R/S ή εναλλα-
κτικά ένα MH-60R/S και τρία UAS. Διαθέτει μεγάλο χώρο (180 μετρι-

Τα πλοία, για τα δεδομένα 
του Αμερικανικού Ναυτικού, 
είναι στην ουσία κορβέτες και 
προορίζονται για την πλήρη 
αντικατάσταση της κλάσης 
φρεγατών O.H. Perry.

Η έκδοση LCS του US Navy εξυπηρετεί συγκεκριμένη φιλοσοφία κατασκευής ενός οικονομικού, ευέλικτου πλοίου μικρού 
εκτοπίσματος, χαμηλού RCS, πολλαπλών ρόλων, υψηλής ταχύτητας για την επιτήρηση παράκτιων ζωνών και με μικρό πλήρωμα.

Η επίτευξη υψηλής ταχύτητας γίνεται δυνατή χάρη στη μεγάλη 
εγκατεστημένη ισχύ. Η Lockheed Martin θεωρεί ότι στην 

περίπτωση του ΠΝ αυτό θα αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα 
στην ταχεία άφιξη των πλοίων σε οποιοδήποτε σημείο του 

αρχιπελάγους του Αιγαίου και όχι μόνο. 

Στην άποψη αυτή διακρίνεται η διάταξη των 
LCS-1 Freedom με το ευμέγεθες ελικοδρόμιο 
και τους χώρους που έχουν αφεθεί 
«ελεύθεροι» ως πρόβλεψη για τις υποδομές 
πρόσκτησης πολλαπλών ρόλων.
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κών τόνων) με πλευρικές θύρες, ο οποίος φιλοξενεί δύο ταχύπλοα 
RHIB των 11 m, αλλά μπορεί να διαμορφωθεί για διαφορετικές 
χρήσεις ώστε να παρέχεται επιχειρησιακή ευελιξία. 
Το εκτόπισμα φθάνει τους 3.500 τόνους με μήκος 115,30 m, πλά-
τος 17,5 m και βύθισμα 4,10 m. Το «βασικό πλήρωμα» αριθμεί 
μόλις 50 μέλη και δύναται να αυξηθεί σε 98+, περιλαμβάνοντας 
το πλήρωμα αποστολής και το κλιμάκιο του ελικοπτέρου. Έχει αυ-
τονομία 21 ημερών και παρέχει μέγιστη εμβέλεια 3.500 ναυτικών 
μιλίων με ταχύτητα 14 κόμβων. Αναπτύσσει όμως μέγιστη ταχύτητα 
47 κόμβων (!) σε κατάσταση θάλασσας έως 3. Διαθέτει ισχυρό σύ-
στημα πρόωσης διάταξης CODAG (Combined Diesel And Gas) με 
δύο κινητήρες ντίζελ Colt Pielstick 16V PA-6B (βάρους 79 τόνων 
έκαστος) ισχύος 6.840 kW (9.100 hp) στις 1.050 σ.α.λ. και δύο 
αεριοστρόβιλους Rolls Royce MT30 ισχύος 36MW (48.000 shp 
στις 3.300-3.600 σ.α.λ.), που προσδίδουν στο πλοίο την εντυπω-
σιακή μέγιστη ταχύτητα. Ο συγκεκριμένος αεριοστρόβιλος εισήλθε 
σε υπηρεσία το 2008 στην κλάση LCS, αλλά χρησιμοποιείται ή θα 
χρησιμοποιηθεί και σε άλλες κλάσεις πλοίων, όπως τα αντιτορπι-
λικά DDG-1000 Zumalt, τις φρεγάτες Type 26, τα αεροπλανοφό-
ρα Queen Elizabeth κ.ά. Ο κινητήρας ζυγίζει 6,5 τόνους, αν και το 
συνολικό συγκρότημα με τους μειωτήρες στροφών φτάνει τους 
30 τόνους και μπορεί να αντικατασταθεί σε 36 ώρες. Τα πλοία δεν 
διαθέτουν τις παραδοσιακές προπέλες αλλά τέσσερις υδροπρο-
ωθητές (water jets) Rolls-Royce/Kamewa 153SII/153BII (δύο 
για σταθερή ώθηση και δύο με δυνατότητα πηδαλιούχησης και 
αντιστροφής). H απουσία προπέλας έχει ως αποτέλεσμα την αυξη-
μένη δυνατότητα επιχειρήσεων σε παράκτια ύδατα και μειωμένη 
πιθανότητα ζημιάς από αντικείμενα στον βυθό ή υφάλους που δεν 
έχουν εντοπισθεί. 

Οι εξαγωγές 
Η πρώτη εξαγωγική προσπάθεια αφορούσε το Ισραήλ και υφίστα-
ται και σχετική γνωστοποίηση της DSCA (Defense Security Cooper-
ation Agency) τον Ιούλιο του 2008 προς το Κογκρέσο, που αφορά 
πρόγραμμα απόκτησης τεσσάρων LCS-I με κόστος $1,9 δις. Ο εξο-
πλισμός περιλάμβανε ραντάρ SPY-1F(V), CMS COMBATSS-21, FCS 
Mk99, Link 16, δύο 8πλούς εκτοξευτές Mk41, βλήματα RGM-84, 
Phalanx Mk15 Block 1A (στη θέση τού κυρίως πυροβόλου Mk110 
των 57 mm που διαθέτουν τα πλοία του US Navy) κ.ά. Ακολούθη-
σαν τροποποιήσεις με σημαντικές ισραηλινής προέλευσης προ-
σθήκες (σύστημα ESM, MFR ραντάρ, Barak, Gabriel κ.ά.), αλλά το 
πρόγραμμα εγκαταλείφθηκε, καθώς οι Ισραηλινοί θεώρησαν ότι 
το κόστος ήταν υψηλό (και δεν αντισταθμιζόταν από τη δυνατότητα 
χρήσης της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας). Η επιλογή του 
ραντάρ MFR ELM-2248 MF-STAR έχει ενδιαφέρον και θα την ανα-
λύσουμε παρακάτω.
Να σημειωθεί ότι παρά την ονομασία του πλοίου ως «παράκτιου» 
(Littoral), ο κατασκευαστής διαβεβαιώνει ότι μπορεί να δράσει 
χωρίς περιορισμούς και σε ανοικτή θάλασσα. 
H δεύτερη εξαγωγική προσπάθεια ξεκίνησε το 2015 και στέφθη-
κε με επιτυχία με την προσφορά της έκδοσης MMSC στη Σαουδι-
κή Αραβία. Την 20-10-2015 η DCSA ενημέρωσε το Κογκρέσο για 
πιθανή πώληση ύψους $11,25 δις στο μεσανατολικό Βασίλειο, 

που περιλάμβανε τέσσερα πλοία MMSC με τον 
εξοπλισμό τους, όπλα, εκπαίδευση, σχεδίαση επι-
χειρήσεων, υποδομές υποστήριξης και εκπαίδευ-
σης, εξοπλισμό υποστήριξης και ανταλλακτικά. Αν 
και, όπως συμβαίνει πάντα, οι γνωστοποιήσεις της 
DSCA είναι υπερβολικά «παραφουσκωμένες», το 
«πακέτο» των σαουδαραβικών MMSC περιλαμβά-
νει: 4+1 CMS COMBATSS-21, 4+1 ραντάρ TRS-4D, 
4+1 IFF UPX-29, 4+1 σόναρ VDS, 4 συγκροτήματα 
Mk41 (2x8 για κάθε πλοίο), εκτοξευτές Mk141 
για βλήματα Harpoon (2x4 για κάθε πλοίο), 4+1 
FCS AN/SWG-1(V) για Harpoon , 4+1 συστήματα 
SeaRAM Mk15 Mod 31, 512 βλήματα ESSM (και 
20 εκπαιδευτικά), 48 βλήματα RGM-8L Harpoon 
II, 176 βλήματα RIM-116C Block II για το σύστημα 
RAM, 4+1 πυροβόλα Mk75 και 48 πολυβόλα των 
12,7 mm. Επιπλέον περιλαμβάνονται εξοπλισμός 
τηλεπικοινωνιών και Link 16, πυροβόλα Narwhal 
των 20 mm, ραντάρ ιχνηλάτησης Ceros 200, συ-
στήματα ESM WBR-2000, εκτοξευτές αναλωσίμων 
ΗΠ ALEX, εκτοξευτές τορπιλών Mk32, συστήματα 
παραπλάνησης κατά τορπιλών AN/SLQ-25A Nixie 
κ.ά. Το τελικό κόστος αναμένεται να διαμορφωθεί 
στα $5-6 δις. Τον Ιούλιο του 2018 η Lockheed Mar-
tin ανέλαβε το πρώτο συμβόλαιο για το πρόγραμ-

μα ύψους $451 εκατ., ώστε να προχωρήσει σε παραγγελία υλικών μακράς παράδοσης. 
Είναι πιθανό το πρόγραμμα να επεκταθεί με 4 επιπλέον πλοία. 
Η τελική διαμόρφωση των MMSC της Σαουδικής Αραβίας παρουσιάζει διαφοροποιήσεις 
χρονικά. Έτσι, τον Μάιο του 2016 παρουσιάστηκε πρόπλασμα που ήταν μεγαλύτερο σε 
μήκος κατά 2,75 m από το πρότυπο LCS και έφτασε τα 118 m (το δυνητικό μέγιστο μήκος 
της οικογένειας είναι 149,9 m). Το πρόπλασμα περιλάμβανε δύο εκτοξευτές Mk41 το-
ποθετημένους σύμμορφα στο υπόστεγο, πυροβόλο των 76 mm, τορπιλοσωλήνες Mk32, 

Στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας η Lockheed Martin προωθούσε εμπορικά 
μια «οικογένεια» LCS με διάφορες εκδόσεις σε μεγέθη/εκτόπισμα και οπλισμό. 
Προσέξτε την ύπαρξη σόναρ επί του κύτους σε όλες τις εκδόσεις, όπως και τον 
πυραυλικό οπλισμό τού μεγαλύτερου από τα πλοία.

Η πρώτη εξαγωγική προσπάθεια 
αφορούσε το Ισραήλ τον 

Ιούλιο του 2008, με πρόγραμμα 
απόκτησης τεσσάρων LCS-I με 

κόστος $1,9 δις.

Μια από τις απόψεις εξελικτικών πλοίων 
με βάση την LCS-1 Freedom, που 

προβλήθηκαν κατά καιρούς με πυραυλικό 
οπλισμό AAW. 

H δεύτερη εξαγωγική προσπάθεια ξεκίνησε το 2015 και στέφθηκε με επιτυχία με την 
προσφορά τής έκδοσης MMSC στη Σαουδική Αραβία.

 Η διαμόρφωση των LCS-I, όπως 
συμβαίνει με όλες τις ισραηλινές 

προμήθειες, ήταν πλήρης, αλλά 
ανέβασε το κόστος στα ύψη. 
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τερη των 14 km για βλήμα μικρού RCS και 100 km 
για ΑΦΝΣ. Παρέχει δυνατότητα εντοπισμού στόχου 
με ελάχιστο RCS 0,01 m2 και έχει εμβέλεια εντοπι-
σμού να κυμαίνεται από 100 m έως 250 km. Στην 
έκδοση σταθερής κεραίας που χρησιμοποιείται 
στην κλάση F125 Baden-Wurttemberg του Γερ-
μανικού Ναυτικού (τοποθετημένο σε δύο ιστούς, 
αν και παρέχεται η δυνατότητα να εγκατασταθεί σε 
έναν) εκτελεί ηλεκτρονική σάρωση σε ανύψωση 
με κάλυψη -2/+70 μοίρες για έρευνα και -2/+90 

μοίρες για ιχνηλάτηση, ενώ σε αζιμούθιο παρέχε-
ται ηλεκτρονική σάρωση με κάλυψη 360 μοιρών. 
Αναφέρεται ότι το TRS-4D έχει δυνατότητα έναρξης 
tracking σε μία σάρωση και υπάρχει ικανότητα 
«αφοσιωμένης» ιχνηλάτησης (dedicated track-
ing) με καταύγαση (cued track) για στόχους υψη-
λής προτεραιότητας.
Μια άλλη ενδιαφέρουσα πρόταση είναι το ELM-
2248 MF-STAR, που είχε προταθεί για τις ισραηλι-
νές LCS-Ι. Πρόκειται για ραντάρ AESA χαμηλών-μέ-
σων συχνοτήτων «S» (2-4 GHZ), πλήρως ψηφιακό 
3D, που αποτελείται από τέσσερις -βαθμιδωτής 
ισχύος- στοιχειοκεραίες ανάλογα με τις απαιτή-
σεις της εφαρμογής. Η κάθε κεραία βασίζεται στην 
αρχιτεκτονική αρθρωτών πλαισίων MTA (Modular 
Tile Array), το καθένα από τα οποία αποτελείται 
από 16 στοιχεία εκπομπής-λήψης (T/R) αρσε-
νίου του γαλλίου (GaAs). Για πλοίο μεγέθους 

δύο πυροβόλα Mk44 Mod2 GWS των 20 mm το-
ποθετημένα εκατέρωθεν του υπόστεγου κ.ά. Στη 
σχεδίαση αυτή ο ελεύθερος χώρος των αμερικα-
νικών LCS έχει καταληφθεί από το μηχανοστάσιο, 
ενώ οι δύο RHIB είναι 7 m, όπως είναι η απαίτηση 
του προγράμματος FFG(X). Το πλήρωμα του MMSC 
αυξάνεται σε 130 άτομα, η μέγιστη ταχύτητα υπερ-
βαίνει τους 30+ κόμβους και η εμβέλεια με ταχύ-
τητα 10 κόμβων φθάνει τα 5.000 ναυτικά μίλια. Σε 
νεότερο πρόπλασμα του πλοίου τον Ιανουάριο του 
2018 υπάρχει πλέον ένας 8πλός εκτοξευτής Mk41 
μπροστά από τη γέφυρα, το πυροβόλο των 76 mm 
έχει αντικατασταθεί από το πυροβόλο Mk110 των 
57 mm, υφίστανται δύο πυροβόλα Narwhal των 20 
mm, δύο CEROS 2000 (ένα πάνω από τη γέφυρα 
και ένα στο υπόστεγο) και το σόναρ μεταβλητού 
βάθους VDS που θα είναι τελικά κάποιο μέλος της 
οικογένειας CAPTAS.

Μια «ελληνική διαμόρφωση» 
Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η διαμόρ-
φωση των LCS του US Navy δεν καλύπτει τις ελλη-
νικές ανάγκες. Είναι επίσης σαφές ότι η λύση που 
θα προταθεί θα βασίζεται στο MMSC, το οποίο όμως 
και πάλι -στις εκδόσεις που έχει εμφανιστεί μέχρι 
σήμερα- δεν ικανοποιεί πλήρως τις ελληνικές 
απαιτήσεις κυρίως στον τομέα της Αντιαεροπορικής 
Άμυνας Περιοχής (AAW) και των αποστολών ASW, 
καθώς περιορίζεται μόνο σε σόναρ συρόμενης διά-
ταξης (απουσιάζει δηλαδή σόναρ επί της γάστρας). 
Σε ό,τι αφορά στον AAW, απαιτείται ένα ισχυρότερο 
ραντάρ πολλαπλών ρόλων (MFR) με δυνατότητα 
υποστήριξης βολής SM-2MR και επαρκή αριθμό 
θυλάκων στον εκτοξευτή τόσο για βλήματα ESSM 
όσο και Standard. Τα πρώτα πλοία του US Navy δια-
θέτουν το ραντάρ TRS-3D και από το πλοίο LCS17 το 
TRS-4D, με το οποίο θα εφοδιαστούν και τα MMSC. 
Το TRS-4D προσφέρεται τόσο σε διαμόρφωση στα-
θερής όσο και περιστρεφόμενης κεραίας, όπως 
εγκαθίσταται στα LCS και MMSC. Είναι ένα ραντάρ 
με στοιχειοκεραία ενεργής διάταξης φάσης (AESA) 
μέσης συχνότητας «C» (4-8 GHz, ζώνης «G» κατά 
NATO) και πλήρως ψηφιακό σύστημα 3D με ενσω-
ματωμένη κεραία IFF, που χρησιμοποιεί module 
T/R νιτριδίου του γαλλίου (GaN). Στην έκδοση πε-
ριστρεφόμενης κεραίας εκτελεί ηλεκτρονική σά-
ρωση σε ανύψωση με κάλυψη -2/+70 μοίρες και 
σε αζιμούθιο έναν συνδυασμό ηλεκτρονικής/μηχα-
νικής σάρωσης με ρυθμούς 15/30 σ.α.λ. και κάλυ-
ψη 360 μοιρών. Το ραντάρ σχηματίζει πολλαπλές 
ψηφιακές δέσμες και μπορεί να διαχειρίζεται (3D) 
περισσότερα από 1000 ίχνη με ρυθμό ανανέωσης 
ίχνους 1,5 sec και εμβέλεια ιχνηλάτησης μεγαλύ-

Τελετή παραλαβής τού τελευταίου «πακέτου» ASM (Anti Submarine Module).

Βολή Hellfire από «πακέτο» SUW (Surface Warfare)

Ένα από τα δύο ταχύπλοα RHIB των 11 m 
που φιλοξενούνται στις LCS

Οι «βασικές» δυνατότητες 
των LCS επεκτείνονται 
με «πακέτα» αποστολής. 
Εδώ, το MCM (Mine 
Countermeasures Module).

MQ-8C σε δοκιμές πιστοποίησης σε LCS

O χώρος του 
υπόστεγου 
μπορεί να 

φιλοξενήσει δύο 
MQ-8C ή ένα MH-

60R/S.

MQ-8B 
Fire Scout 

προετοιμάζεται 
για προσνήωση 

σε LCS 
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συγκρότημά του περιλαμβάνει κεραία διαμέτρου 
1 m με δυνατότητα εγκατάστασης στον ίδιο ιστό 
κάμερας TV, IR 3ης γενιάς και αποστασιόμετρου 
λέιζερ. To ραντάρ παρέχει υψηλή ακρίβεια και έχει 
πολύ καλές επιδόσεις αποκάλυψης-ιχνηλάτησης 
χαμηλά ιπτάμενων στόχων, όπως βλήματα sea 
skimming, χάρη στον αλγόριθμο CHASE που έχει 
αναπτύξει η εταιρεία. Η μέγιστη θεωρητική εμβέ-
λεια υπερβαίνει τα 100 km. 
Υπάρχει όμως πάντα η δυνατότητα εγκατάστασης 
του AN/SPY-1F(V), το οποίο προτάθηκε στη Σα-
ουδική Αραβία αλλά δεν υιοθετήθηκε, καθώς ο 
συνδυασμός του εν λόγω ραντάρ και του AEGIS 
θα ανέβαζε το κόστος. Σε παλαιότερη έκθεση Eu-
ronaval του 2014 παρουσιάστηκε ένα εξαιρετικά 
ενδιαφέρον πρόπλασμα της Freedom που περι-
ελάβανε: AN/SPY-1F(V), δύο ραντάρ καταύγασης 
AN/SPG-62, CIWS Millennium, πυροβόλο OΤΟ 
Melara των 76 mm, 4x8 VLS Mk41 (σύμμορφα στο 
υπόστεγο), σόναρ της THALES κ.ά. Το AN/SPY-1F(V) 
είναι η «ελαφρύτερη» έκδοση της ευρύτερης οι-
κογένειας μοντέλων σε υπηρεσία. Διαθέτει κεραία 
διαμέτρου 2,4 m με 1.856 στοιχεία ανά διάταξη 
και πομπό ισχύος 600 KW. Παρέχεται η δυνατότη-
τα χρήσης πομπού υψηλότερης ισχύος με θετικές 
επιδράσεις στις επιδόσεις τού ραντάρ αλλά και 
στην ανθεκτικότητά του στις παρεμβολές λόγω του 
υψηλού λόγου ERP (Effected Radiated Power). Η 
ανωτέρω έκδοση επιλέχθηκε από τη Νορβηγία για 
τις φρεγάτες κλάσης Fridtjof Nansen. Σύμφωνα 
με τη Lockheed Martin η έκδοση SPY-1F επιτυγ-
χάνει σχεδόν το 90% των επιδόσεων του ραντάρ 
SPY-1D και θεωρητικά διατηρεί «σχεδόν πλήρεις 
δυνατότητες» υποστήριξης βολής βλήματος SM-
2MR. Το SPY-1F ωστόσο δεν έχει «ακολουθήσει» 
τις αναβαθμίσεις τού επεξεργαστή σημάτων που 
έχουν υλοποιηθεί στην περίπτωση του AN/SPY-1D 
και έτσι δεν διαθέτει δυνατότητες αντιβαλλιστι-
κής άμυνας ATBM. Επίσης, σύμφωνα με την κατα-
σκευάστρια εταιρεία, διατηρεί πλήρεις ικανότητες 
«έρευνας όγκου» σε επαρκή εμβέλεια (στα 3/4 
της επίδοσης του SPY-1D), ώστε να μην είναι απα-
ραίτητη η ύπαρξη ξεχωριστού ραντάρ για τον σκο-
πό αυτό. Στην ανωτέρω διαμόρφωση παρέχεται 
δυνατότητα για έξι ταυτόχρονες εμπλοκές με δύο 
στην τερματική φάση εμπλοκής, όσοι και οι καταυ-
γαστήρες του πλοίου. Και σε αυτήν την περίπτωση 
παραμένει η ανάγκη ύπαρξης ραντάρ καταύγασης 
SPG-62 ζώνης συχνοτήτων «Χ» σε συνδυασμό με 
μονάδα ελέγχου καθοδήγησης βλημάτων Mk99. 
Η διαδικασία τής ιχνηλάτησης εκτελείται από το 
SPY-1 (slaved) και το SPG-62 υλοποιεί αποκλει-
στικά την καταύγαση συνεχούς κύματος των βλη-

Εγκατάσταση του TRS-4D σε δύο ιστούς σε φρεγάτα της κλάσης Baden-Wurttemberg του 
Γερμανικού Ναυτικού.

MF-STAR σε ινδική φρεγάτα

Ραντάρ ελέγχου 
πυρός CEROS 
200 στον ίδιο 

ιστό με κάμερα 
TV, IRST και 

αποστασιόμετρο 
λέιζερ.

μάτων ημι-ενεργού καθοδήγησης στην τελική φάση της εμπλοκής. Η διαφορά είναι ότι 
ο προσανατολισμός στον συνδυασμό AN/SPY-1F(V)/SPY-62 αφορά την αξιοποίηση του 
ESSM παράλληλα με τον SM-2MR, έστω και σε μέρος του φακέλου εμπλοκής του, ενώ 
ο συνδυασμός TRS-4D/CEROS-200 στοχεύει στη χρήση των βλημάτων ESSM. Το MF-STAR 
στην έκδοση για φρεγάτα θα μπορούσε κάλλιστα να συνδυαστεί με ανάλογο ραντάρ κα-
ταύγασης (π.χ. STIR 2.4HP με μέγιστη ισχύ πομπού TWT 125 KW και διάμετρο κεραίας 2,4 
m), ώστε να παρέχεται η δυνατότητα αξιοποίησης και του SM-2MR.
Για το CMS δεν φαίνεται να υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές. Το COMBATSS-21 είναι ένα 
πλήρως σπονδυλωτό και βαθμιδωτό Σύστημα Διαχείρισης Μάχης, που «κτίστηκε» πάνω 
στις βιβλιοθήκες του AEGIS, και το 95% του λογισμικού του αφορά χρήση υφιστάμενων 
module. Μπορεί να εγκατασταθεί σε σκάφη μεγέθους περιπολικού μέχρι και αεροπλα-
νοφόρα. Στηρίζεται στη δυνατότητα εύκολης ενσωμάτωσης αισθητήρων και όπλων στη 
φιλοσοφία «bring your own sensors and weapons». Το core σύστημα C2 χρησιμοποιείται 
από έξι Ναυτικά ανά τον κόσμο και μπορεί να λειτουργήσει τόσο σε πραγματικό όσο και 
σε μη πραγματικό χρόνο. Το COMBATSS-21 είναι σύστημα χαμηλού κόστους, στηρίζεται 
σε στοιχεία COTS με μικρό αριθμό CPU, αλλά παρέχει αυξημένες επιδόσεις κατά 30% σε Το ELM-2248 MF-STAR, που είχε προταθεί για τις ισραηλινές LCS-Ι

Το TRS-4D προσφέρεται σε διαμόρφωση τόσο σταθερής όσο και περιστρεφόμενης κεραίας.

φρεγάτας προσφέρεται μια έκδοση βάρους δύο 
τόνων ανά κεραία με μέγεθος 3x3 m και υποδο-
μές κάτω από το κατάστρωμα βάρους τεσσάρων 
τόνων. Για μικρότερα πλοία μεγέθους κορβέτας 
υπάρχει αντίστοιχη έκδοση με βάρος 500 κιλών 
ανά κεραία, μεγέθους 1x2 m και εξοπλισμό βάρος 
1.300 κιλών κάτω από το κατάστρωμα. Οι κεραί-
ες μπορούν να τοποθετηθούν σε έναν ιστό ή τρεις 
κεραίες στον πρόσθιο κύριο ιστό και μία στον οπί-
σθιο, δευτερεύοντα (ή 2+2 αντίστοιχα, αναλόγως 
της διάταξης των υπερκατασκευών του πλοίου). Το 
ραντάρ εκτελεί ηλεκτρονική σάρωση σε ανύψωση 
με κάλυψη -2/+85 μοιρών και 360 μοιρών σε αζι-
μούθιο. Σχηματίζει αριθμό ψηφιακών δεσμών και 
μπορεί να διαχειρίζεται ταυτόχρονα πολλαπλές 
εμπλοκές με βλήματα ενεργού καθοδήγησης ή 
ημι-ενεργού καθοδήγησης με παροχή ενδιάμεσων 
οδηγιών MCG (Midcourse Guidance) ή να αναθέτει 
στόχους σε ραντάρ καταύγασης για βλήματα SARH 
με παροχή δεδομένων υψηλής ακρίβειας. Προ-
σφέρει εμβέλεια ιχνηλάτησης μεγαλύτερη των 25 
km για επερχόμενο βλήμα μικρού RCS και 120 km 
για μαχητικό αεροσκάφος. Επίσης, έχει δυνατότητα 
μέγιστης εμβέλειας εντοπισμού στόχου 450 km και 
250 km για στόχο μεγέθους μαχητικού που πετά 
σε μεγάλο ύψος. Χρησιμοποιεί διαφορετικές δια-
μορφώσεις για 3D έρευνα μεγάλης εμβέλειας, 3D 
έρευνα μέσης εμβέλειας με αυτόματο συναγερμό 
απειλής, έρευνας επιφανείας και έρευνας ορίζοντα 
για εντοπισμό επερχόμενων βλημάτων με αυτόμα-
το συναγερμό απειλής. Αξίζει να σημειωθεί ότι την 
περίοδο των συζητήσεων για την LCS-I η Lockheed 
Martin ανέλαβε ένα συμβόλαιο μέσω FMS ύψους 
$5,2 εκατ. που αφορούσε τη μελέτη των ηλεκτρι-
κών και μηχανικών απαιτήσεων των LCS για την 
ενσωμάτωση των ισραηλινών συστημάτων μεταξύ 
των οποίων και το ραντάρ MF-STAR. Συνεπώς, έχει 
γίνει προεργασία για την πιθανή τοποθέτησή του, 
που μπορεί να φανεί χρήσιμη σε μια δυνητική ελ-
ληνική περίπτωση. 
H ανάγκη για ραντάρ καθοδήγησης του πυροβόλου 
και των βλημάτων ESSM Block 1 παραμένει, και για 
τη Σαουδική Αραβία η επιλογή είναι το CEROS 200. 
Πρόκειται για ραντάρ ελέγχου πυρός ζώνης συχνο-
τήτων «Ku» (16,5 GHz) με πομπό TWT μέγιστης 
ισχύος 1,5 Kw, που χρησιμοποιείται για πρόσκτηση 
στόχων προς χρήση από πυροβόλα και βλήματα 
SARH. Για τη δεύτερη περίπτωση απαιτείται η έκδο-
ση του ραντάρ με συσκευή ελέγχου MCM (Missile 
Control Module) 9LV ESSM που παρέχει καταύγαση 
CWI ζώνης συχνοτήτων «X». Πρόκειται για ελαφρύ 
ραντάρ με βάρος που κυμαίνεται από 630-750 kg 
ανάλογα με την έκδοση (ελαφρά ή βασική). Το 
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σή της να μην υποβάλει την πρόταση με 
τη Freedom Frigate στην τελική φάση του 
διαγωνισμού FFG(X). Αρχικά υπήρξε η 
άποψη ότι o αμερικανικός κολοσσός ήταν 
δυσαρεστημένος με τη διαδικασία υλο-
ποίησης του προγράμματος και ειδικότερα 
με την επιμονή τού US Navy να οριστικο-
ποιήσει την εξέλιξη των FFG(X) μετά τη 
ναυπήγηση του «Parent Ship». Αργότε-
ρα όμως έγινε φανερό ότι η Lockheed 
Martin πήρε την απόφαση αποχώρησης 
ζυγίζοντας τις επιλογές της σε ευρύτερο 
πλαίσιο. Σύμφωνα με πληροφορίες αμερι-
κανικών ΜΜΕ (περιλαμβανομένου και του 
έγκυρου USNI News), η εταιρεία βρέθηκε 
αντιμέτωπη με σημαντικές προκλήσεις 
στη μετεξέλιξη της LCS σε φρεγάτα πλή-
ρους μεγέθους, όπως η Freedom Frigate. 
Μια από αυτές και ίσως η κυριότερη ήταν, 
σύμφωνα με τις παραπάνω πηγές, ότι ένα 
μεγαλύτερο πλοίο της κατηγορίας FFG(X), 
ειδικά υπό την απαίτηση αυξημένης επι-
βιωσιμότητας, θα απαιτούσε σχεδιαστικές 
προβλέψεις διαμερισματοποίησης, τις 
οποίες η μικρότερη LCS δεν διέθετε. Η με-
τεξέλιξη έκανε απαραίτητη την ανασχεδία-
ση προς την κατεύθυνση ενός μακρύτερου 
και αρκετά μεγαλύτερου σε εκτόπισμα 
πλοίου, γεγονός που ίσως δημιουργούσε 
προβλήματα στη συμπεριφορά πλεύσης, 
την ευστάθεια και τις επιδόσεις, οι οποίες 
με τη σειρά τους θα απαιτούσαν επιπλέον 

τροποποιήσεις. Ο φαύλος αυτός κύκλος 
έχει «σκοτώσει» πολλές επιτυχημένες 
σχεδιάσεις που προσπάθησαν να μετεξε-
λιχθούν, κάτι που μάλλον αποθάρρυνε τη 
Lockheed Martin. 
Από την άλλη, η εταιρεία με τη μορφοποί-
ηση των προδιαγραφών τής FFG(X) έχει 
ήδη άμεση και σημαντική εμπλοκή μέσω 
των περισσότερων υποσυστημάτων, όπως 
του CMS COMBATSS-21, του VLS Mk41 και 
των τομέων ηλεκτρονικού πολέμου ASW 

και ASuW. Υπό αυτό το πρίσμα, η συμμε-
τοχή της ως κυρίου αναδόχου μέσω της 
υποβολής τής πρότασης Freedom Frig-
ate (και με τις δυνητικές προκλήσεις που 
προαναφέρθηκαν) δεν θα είχε ιδιαίτερο 
νόημα. Έτσι η Lockheed Martin, παίζο-
ντας έξυπνα τα χαρτιά της, προτίμησε να 
αφήσει τις άλλες τέσσερις υποψηφιότητες 
να κονταροχτυπηθούν, απολαμβάνοντας 
κέρδη ανεξάρτητα από το ποια θα αναδει-
χθεί νικήτρια. 
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αποστολές AAW. Επιπλέον, είναι διαλειτουργικό με 
τα πλοία που φέρουν το ίδιο σύστημα ή AEGIS.

Οι βασικές λειτουργίες του συστήματος είναι:
  Αυτοάμυνα 
  Επίγνωση τακτικής κατάστασης
  Διαχείριση ιχνών 
  Διαχείριση όπλων 
  Αναγνώριση 
  Διαχείριση UAV 
  Διασύνδεση οθονών 

Αναφορικά με την υποδομή σόναρ είναι πιθανό να 
διατηρηθεί στην πρόταση το γνωστό μας (από τις 
Belh@rra) σόναρ συρόμενης διάταξης CAPTAS-4, 
ενώ το ΠΝ επιθυμεί και την εγκατάσταση σόναρ γά-
στρας, το οποίο στην παρούσα φάση δεν υφίσταται 
σε καμία έκδοση του πλοίου, συμπεριλαμβανομέ-
νης και της πρότασης για την FFG(X). Το CAPTAS-4 
(Combined Active and Passive Towed Array Sonar) 
είναι ένα σόναρ «εξαιρετικά μεγάλης εμβέλειας» 

FFG(X)
Όπως αναφέρουμε και σε άλλο σημείο του 
άρθρου, το πρόγραμμα της φρεγάτας κα-
τευθυνόμενων βλημάτων πολλαπλών ρό-
λων FFG(X) για το Αμερικανικό Ναυτικό, ως 
συμπληρωματική συνέχεια στο τροποποιη-
μένο πρόγραμμα των LCS, ανακοινώθηκε 
με την έκδοση RfI στις 10 Ιουλίου 2017. 
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές (που βρί-
σκονται ακόμη υπό εξέλιξη), το πλοίο στο 
οποίο προσανατολίζεται το US Navy (αν 
και θα χρειαστεί να ενταχθεί στο δικτυο-
κεντρικό περιβάλλον που αναπτύσσει και 
να συνεργαστεί με Ομάδες Κρούσης Αερο-
πλανοφόρων) θα πρέπει να μπορεί να δρα 
ανεξάρτητα, κατέχοντας ισχυρή ικανότητα 
αυτοάμυνας και AAW. 
Οι κατευθυντήριες γραμμές των RfI, οι οποί-
ες θα οριστικοποιηθούν με το αναμενόμενο 
RfP, υπαγορεύουν ένα πλοίο που διατηρεί 
την απαίτηση εκτέλεσης των αποστολών 
των φρεγατών τού αρχικού προγράμματος 
FF (O.H. Perry) και προσθέτει άλλες ανα-
φορικά με αναδυόμενες και εξελισσόμενες 
απειλές όπως: 

  Προσβολή εχθρικών μονάδων επιφανεί-
ας σε αποστάσεις πέραν του ορίζοντα.

  Αποκάλυψη και προσβολή εχθρικών 
υποβρυχίων. 

  Παροχή συνοδείας σε νηοπομπές σε συ-
νεργασία με άλλες φίλιες μονάδες επιφα-
νείας κατέχοντας αυξημένη ικανότητα ΑAW 

(Area Air Warfare) πέραν αυτής για αυτοά-
μυνα/αυτοπροστασία. 

  Αντιμετώπιση ασύμμετρων απειλών, 
όπως σχηματισμών μικρών ταχέων σκαφών 
που επιδιώκουν επιθέσεις κορεσμού της 
άμυνάς του.

  Υλοποίηση ISTAR (Intelligence, Surveil-
lance, Target Acquisition & Reconnais-
sance).

  Εφαρμογή ενεργητικών και παθητικών 
μέτρων ηλεκτρονικού πολέμου κατέχοντας 
αυξημένη ικανότητα EMW (Electromagnet-
ic Maneuver Warfare).

  Επίδειξη αυξημένης ικανότητας επιβίω-
σης στο πεδίο της μάχης. 
Στην πρόσκληση RfI ανταποκρίθηκαν οι 
ακόλουθες έξι εταιρείες με τις αντίστοιχες 
προτάσεις τους: 

  Η TKMS μέσω της αμερικανικής θυγατρι-
κής της Atlas North America σε συνεργασία 
με τα αμερικανικά ναυπηγεία VT Halter Ma-
rine τη μια έκδοση της MEKO A-200 εκτοπί-
σματος 3.700 τόνων. 

  Η Austal USA με την Austal Frigate, μια 
έκδοση της LCS κλάσης Independence με 
κύριες διαφορές τη σμίκρυνση του ελικο-
δρομίου, την τοποθέτηση VLS Mk41 στο 
τμήμα μπροστά από τη γέφυρα, την εγκατά-
σταση εκτοξευτών πυραύλων κατά πλοίων 
στην πρύμνη και την ενσωμάτωση VDS CAP-
TAS-4. 

  H General Dynamics Bath Iron Works 

σε συνεργασία με την ισπανική Navantia με 
έκδοση της σχεδίασης F100/κλάσης Alva-
ro de Bazan, που υπηρετεί με πέντε πλοία 
στην Armada Espaniola. 

  O ιταλικός όμιλος Fincantieri Marine 
Group σε συνεργασία με τις αμερικανικές 
Gibbs & Cox και Trident Marine Systems, 
με μια έκδοση της ιταλικής FREMM «γενι-
κών καθηκόντων». 

  Η Lockheed Martin με τη Freedom Frig-
ate, μια έκδοση της LCS κλάσης Freedom. 

  H Huntington Ingalls Industries/In-
galls Shipbuilding με την Patrol Frigate 
σε έκδοση εκτοπίσματος 4.760 τόνων, βα-
σισμένη στο μεγάλο περιπολικό πλοίο NSC 
(National Security Cutter) κλάσης Legend, 
το οποίο έχει παραδώσει και συνεχίζει να 
ναυπηγεί έναντι 10 παραγγελιών για λο-
γαριασμό της Αμερικανικής Ακτοφυλακής 
(USCG). 
Τον Φεβρουάριο του 2018 το Αμερικανικό 
Ναυτικό ανακοίνωσε ότι από τις έξι εταιρεί-
ες που ανταποκρίθηκαν στο RfI επέλεξε 
τις πέντε (αφήνοντας εκτός την TKMS/Atlas 
North America) και τους ανέθεσε συμβό-
λαια ($15 εκατ. το καθένα) για τη σύνταξη 
σχεδιαστικών μελετών, για να χρησιμοποιη-
θούν στην επόμενη φάση RfP. 
Η διαδικασία φαινόταν να εξελίσσεται 
ομαλά και μάλλον αναμενόμενα, όταν στις 
29 Μαΐου 2019 η Lockheed Martin με μια 
κίνηση-έκπληξη ανακοίνωσε την πρόθε-

Το COMBATSS-21 είναι ένα πλήρως σπονδυλωτό και βαθμιδωτό Σύστημα 
Διαχείρισης Μάχης, που «κτίστηκε» πάνω στο AEGIS.

Η οικογένεια των VLS Mk41

στα 1000-2.000 Hz με διαμόρφωση παλμών FM, CW ή COMBO. Η συ-
ρόμενη διάταξη είναι μήκους 90 m. Μπορεί να επιχειρεί σε κατάσταση 
θάλασσας έως 6, με ταχύτητα του πλοίου έως 30 κόμβους και σε επι-
χειρησιακό βάθος έως 250 m, παρέχοντας ολοσφαιρική κάλυψη. Πε-
ρισσότερα από 30 σόναρ της οικογένειας είναι σε υπηρεσία, και έχουν 
παραγγελθεί 40+ σε διάφορες εκδόσεις (CAPTAS-2/4) από το 2004, 
με κυριότερη χρήση στις Φ/Γ κλάσης FREMM (κωδικοποίηση σόναρ 
Type 4249) του Γαλλικού, Ιταλικού και Μαροκινού Ναυτικού και την 
Type 23 του Βασιλικού Ναυτικού (Type 52087). 
Σε ό,τι αφορά στο σύστημα ESΜ, η φυσιολογική επιλογή είναι το υφι-
στάμενο WBR-2000 που έχει ολοκληρωθεί ήδη με το CMS. Πρόκειται 
για σύστημα κάλυψης 2-18 GHz, με δέκτη IFM (Instantaneous Fre-
quency Measurement) και δυνατότητα επέκτασης στις ζώνες 0,5-2 
GHz και 18-40 GHz. Η εταιρεία προσφέρει διαφορετικές εκδόσεις του 
συστήματος (π.χ. την έκδοση Bobcat για μικρά σκάφη) ανάλογα με το 
μέγεθος του πλοίου ή και εκδόσεις για επίγεια χρήση (εποχούμενες). 
Το σύστημα χρησιμοποιεί μία κεραία πάσης διεύθυνσης και διάταξη 
κατευθυνόμενων κεραιών και παρέχει δυνατότητα DF (Directional 
Finding), ενώ η βιβλιοθήκη απειλών είναι χωρητικότητας 15.000 εκ-
πομπών.

AN/SPY-1F(V) σε νορβηγική φρεγάτα κλάσης Fridtjof Nansen

σύμφωνα με τον Όμιλο Thales, το οποίο προορίζεται για εγκατάσταση σε πλοία εκτοπίσμα-
τος μεγαλύτερου των 3.000 τόνων. Παρέχει υψηλές επιδόσεις εντοπισμού σε παράκτιο 
περιβάλλον, σε αβαθή ύδατα και μεγάλα βάθη. Είναι το μοναδικό LFAS (Low Frequen-
cy Active Sonar) VDS σόναρ σε υπηρεσία σήμερα σε χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ και επίσης 
το μοναδικό VDS αυτής της κατηγορίας που παρέχει τη δυνατότητα πλήρους αυτοματο-
ποιημένης λειτουργίας και ανάπτυξης/ανάκτησης της συρόμενης διάταξης/κεφαλής. O 
χειρισμός μπορεί να γίνει από την κονσόλα του συστήματος CMS, ενώ η ανάπτυξή του 
απαιτεί χρόνο 20 λεπτών. Λειτουργεί ενεργά στη συχνότητα 900-2.100 Hz και παθητικά 
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αφού για το ΠΝ είναι απαραίτητη η χρήση του 
SM-2MR πέραν του ESSM. Υπενθυμίζεται ότι στην 
MMSC έχουν παρουσιασθεί δύο εκδοχές, με 1x8 ή 
2x8 module, και, όπως προαναφέραμε, κρίνονται 
αμφότερες ανεπαρκείς. 
Σε ό,τι αφορά στα εναέρια μέσα η επιλογή του MH-
60R είναι βέβαιη υπό το πρίσμα της επιδίωξης του 
ΠΝ για ελικόπτερα του τύπου. Όπως αναφέραμε 
και στην παρουσίαση της FTI, η χρήση UAS στα 
πλοία επιφανείας είναι σημαντική, καθώς πρό-
κειται για έναν πολλαπλασιαστή ισχύος και μια 
σύγχρονη τάση για τις μονάδες μεγέθους μεγάλης 
κορβέτας ή φρεγάτας. Το UAS μπορεί να αποτελέ-
σει το «μακρύ χέρι» του πλοίου σε μία σειρά από 
αποστολές: Αναγνώριση, Επίγνωση Τακτικής Κα-
τάστασης, Κατάδειξη στόχων κ.ά. Οι LCS μπορούν 
να υποστηρίξουν δύο τύπους μη επανδρωμένων 
αεροχημάτων, είτε δύο MQ-8B είτε ένα MQ-8C. 
Το MQ-8B Fire Scout είναι ένα αεροσκάφος πε-
ριστρεφόμενων πτερύγων μήκους 7,3 m, ύψους 
2,9 m, με διάμετρο στροφείου 8,4 m, βάρους 
1.428 kg με ωφέλιμο φορτίο 136 κιλών και τυ-
πικό φορτίο 68 κιλών. H διάρκεια περιπολίας με 
το φορτίο αποστολής μπορεί να φθάσει τις 5 ώρες 
σε εμβέλεια 200 km και κατά μέγιστο τις 7,75 
ώρες και τα 1.070 km. Η μέγιστη ταχύτητα φθά-
νει τα 157 km/h και το ύψος πτήσης στα 12.500 
πόδια. Η κύρια αποστολή του θα είναι η ISTAR (In-
telligence Surveillance Target Acquisition and 
Reconnaissance) και για τον σκοπό αυτό μπορεί 
να μεταφέρει ποικιλία εξοπλισμού, όπως συγκρό-
τημα Ε/Ο-IR-LRF σε πυργίσκο, ραντάρ θαλάσσιας 
επιτήρησης κ.ά. Μπορεί επίσης να αναλάβει απο-
στολές αναμετάδοσης επικοινωνιών (Communi-

Η αντικατάσταση του υπάρχοντος 
πυροβόλου με το OTO MELARA 
76/62 Stealth Shield πρέπει 
να θεωρείται δεδομένη σε μια 
δυνητική επιλογή τού ΠΝ.

H απουσία σόναρ από το κύτος θα προβληματίσει το ΠΝ, γιατί η 
προσθήκη του, αν και δυνατή, δεν θα είναι εύκολη. 

Η ενσωμάτωση 
VDS προβλέπεται 

για τις φρεγάτες 
της Σαουδικής 

Αραβίας. 

Σε σχέση με τον οπλισμό, είναι πιθανή η επιλογή 
του NSM της Kongsberg έναντι του RGM-84L Har-
poon II, για το οποίο έχει επιδείξει ήδη αρχικό εν-
διαφέρον το ΠΝ (για την επάκτια έκδοση) και έχει 
επιλεγεί και από το US Navy για τον εξοπλισμό των 
LCS και των μελλοντικών FFG(X). Πρόκειται για ένα 
προηγμένο βλήμα (μειωμένου) βάρους 407 kg, 
μήκους 3,96 m με κεφαλή 120 kg. Διαθέτει κινη-
τήρα TR-40 (μέγιστης ώσης 2,5-3,4 kN ή 560-760 
lbf) που προσδίδει λόγο ώσης προς βάρος καλύτε-
ρο της μονάδας και κινείται με ταχύτητα 0,7-0,95 
Mach. Επιτυγχάνει μέγιστη εμβέλεια μεγαλύτερη 
των 200 km και μπορεί να πλήξει στόχο στη θάλασ-
σα, σε επάκτια ζώνη ή στην ενδοχώρα (δηλαδή έχει 
ικανότητα υπερπτήσης ξηράς). Χρησιμοποιεί παθη-
τικό αισθητήρα IIR με αλγόριθμο ATR (Automatic 
Target Recognition) που παρέχει ικανότητα αυτό-
ματης αναγνώρισης της κλάσης του πλοίου-στόχου. 
Σύμφωνα με την Kongsberg παρέχει τη δυνατότητα 
πτήσης σε «εξαιρετικά» χαμηλό ύψος στη διαμόρ-
φωση Sea Skimming. 
Στον εξοπλισμό αυτοάμυνας η διατήρηση του 
SeaRAM είναι δεδομένη, όπως και σε ό,τι αφορά 
στο πυροβόλο, είναι επίσης δεδομένη η προτίμηση 
στο βαρύτερο OTO MELARA 76/62 Stealth Shield, 
ενώ σε έναν πιθανό οπλισμό μπορεί να περιλαμβά-
νονται και δύο τηλεχειριζόμενα πυροβόλα Narwhal 
των 20 mm. Τα τελευταία τα συναντήσαμε ξανά στην 
περιγραφή της FTI και είναι ιδιαίτερα χρήσιμα στην 
αντιμετώπιση ασύμμετρων απειλών (Π&Δ 391, 
«Φρεγάτα Belh@rra, Ναυμάχος με ψηφιακή υπε-
ροχή»). 
Η ύπαρξη του Mk41 είναι επίσης αυτονόητη, αλλά 
πρέπει να επιδιωχθεί διαμόρφωση 4x8 θυλάκων, 

Η ύπαρξη συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας με δυνατότητα εκμετάλλευσης τόσο 
ESSM όσο και SM-2 είναι ο ακρογωνιαίος λίθος των απαιτήσεων νέων φρεγατών του ΠΝ. 

cations Relay), καθώς διαθέτει εξοπλισμό ασυρμάτων VHF/UHF και 
ζεύξη δεδομένων. Το MQ-8C είναι μεγαλύτερο και στηρίζεται στο γνω-
στό ελικόπτερο Bell 407. Έχει μήκος 12,6 m, ύψος 3,3 m, διάμετρο 
στροφείου 10,7 m, βάρος 2.721 kg, μέγιστο εξωτερικό φορτίο 1.202 
κιλά, ενώ το μέγιστο εσωτερικό φορτίο περιορίζεται στα 226 κιλά. H 
μέγιστη διάρκεια περιπολίας φθάνει τις 12 ώρες και η μέγιστη εμβέ-
λεια τα 2.200 km. Μπορεί να πετάξει έως και με 250 km/h σε ύψος 
16.000 ποδών. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει σε παλαιότερο άρθρο 
μας για τις Belh@rra, το σημαντικό στοιχείο στη χρήση του UAS δεν 
είναι απλά η εγκατάσταση ενός συστήματος σε ένα πλοίο επιφανείας 
αλλά η μεγιστοποίηση της αξιοποίησής του. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω 
της δυνατότητας ολοκλήρωσης των δεδομένων που παρέχουν οι αι-
σθητήρες του στο σύστημα CMS (Combat Management System) και 
ο επιχειρησιακός χειρισμός του UAV από το CIC (Combat Information 
Center) του πλοίου.

Η ελληνική επιλογή 
Παρά τα όσα έχουν γραφεί και κυκλοφορούν σε ελληνικά ΜΜΕ, το 
πρόγραμμα προμήθειας νέων φρεγατών από το Πολεμικό Ναυτικό 
παραμένει σε πλαίσιο ασάφειας. Ωστόσο, καθώς ολοκληρώναμε το 
παρόν άρθρο, φαινόταν ότι σχηματίζεται ένας κύκλος ανταγωνιστών, 
με τη Naval Group και τη Lockheed Martin ήδη σε αντιπαράθεση και 
χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί η διεύρυνσή του, όταν το δυνητικό ελ-
ληνικό πρόγραμμα συγκεκριμενοποιηθεί. 

09/2019  105104  09/2019
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Προς το παρόν, πέραν των πολλαπλών ενημερώσεων και συζητήσε-
ων που έχουν γίνει, η γαλλική πλευρά ποντάρει σε ένα εξαιρετικό πρό-
γραμμα χρηματοδότησης, ενώ οι Αμερικανοί στη διάσωση της Ναυπη-
γικής Βιομηχανίας στην Ελλάδα. 
Είναι όμως η κλάση LCS κατάλληλη για την κάλυψη των Ελληνικών 
αναγκών; Η απάντηση δεν μπορεί να δοθεί, αν δεν δούμε την οριστική 
διαμόρφωση του πλοίου που θα προταθεί. Με τα όσα προαναφέρθη-
καν, μια έκδοση υπό προϋποθέσεις μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του 
ΠΝ, αν και το κύριο ερώτημα είναι το κόστος που θα αναληφθεί. Αυτό 
που πρέπει να τονιστεί είναι ότι οι Γάλλοι προτείνουν στο ΠΝ ένα πλοίο 
που είναι πολύ κοντά σε αυτό που κατασκευάζεται για το Γαλλικό Ναυ-
τικό, ενώ οι Αμερικανοί πρέπει να προτείνουν κάτι «πρωτότυπο» (με 
τη σχετική οικονομική επιβάρυνση), το οποίο πάντως διευκολύνεται 
από τη χρήση του COMBATSS-21 που επιτρέπει ευχερή ενσωμάτωση 
όπλων και αισθητήρων.
Η όποια πρόταση της Lockheed Martin θα πρέπει αρχικά να περιλαμ-
βάνει ένα ρεαλιστικό οπισθοβαρές χρηματοδοτικό σχήμα, καθώς δεν 
υφίστανται σήμερα διαθέσιμα κονδύλια. Εδώ βρίσκεται και το ατού του 
Παρισιού, αφού κατά τους ισχυρισμούς της γαλλικής πλευράς, οι επι-
στροφές κερδών από τα ANFA και τα SMP είναι υπαρκτά χρήματα, δεν 
προσμετρώνται στο χρέος τής χώρας, είναι δημοσιοοικονομικά ουδέ-
τερες και απλά δεσμεύεται η χρήση τους για τον σκοπό αυτό και όχι για 
πιθανή άλλη χρήση (π.χ. μείωση δανεισμού). 
Πληροφορίες αναφέρουν ότι το δυνητικό κόστος ενός προγράμματος 
με βάση τις LCS εκτιμάται από την αμερικανική πλευρά σε περίπου €2 
δις, δηλαδή €500 εκατ. ανά πλοίο, όταν το κόστος ανά Belh@rra κινεί-
ται τουλάχιστον στα €700-€750 εκατ. ανά μονάδα. Η άποψή μας όμως 
είναι ότι η αμερικανική εκτίμηση αποτελεί -υπεραισιόδοξα- χαμηλή 
προσέγγιση για μια διαμόρφωση που να καλύπτει τις ανάγκες του ΠΝ 
και ειδικότερα τις απαιτήσεις για AAW. Για να γίνουμε πιο συγκεκριμέ-
νοι, το Οικονομικό Έτος (ΗΠΑ) 2019 το κόστος μίας LCS-1 έφθασε τα 
$642 εκατ. ή περίπου €568 εκατ., ενώ για το Οικονομικό Έτος 2018 
ήταν μειωμένο (αφορά δύο πλοία) στα $588 εκατ. ή €520 εκατ. ανά 
μονάδα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για την όποια FFG(X) επιλεγεί (που 
περιλαμβάνει εξοπλισμό ο οποίος θα κάλυπτε τις ανάγκες του ΠΝ), το 
US Navy υπολογίζει για το πρώτο σκάφος κόστος $1,2 δις ή €1.061 
εκατ. και $849 εκατ. ή €751 εκατ. για τα υπόλοιπα. Ενδεικτικά το κό-
στος ενός DDG-51 Flight IIA φθάνει τα $1,8 δις ή €1,6 δις. 

Lockheed Martin Freedom 
Frigate, «What if?»
Ένα πλοίο βασισμένο στην αρχική πρό-
ταση της Lockheed Martin για το πρό-
γραμμα FFG(X) θα μπορούσε, τουλά-
χιστον στις προδιαγραφές, να καλύπτει 
τις ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού, 
περιλαμβανομένων και αυτών στον το-
μέα AAW (με εξαίρεση ίσως τον αριθμό 
των θυλάκων τού φερόμενου Μk41). 
Φημολογείται ότι η εταιρεία, πριν να απο-
χωρήσει, πρότεινε ως Freedom Frigate 
ένα μεγαλύτερο πλοίο με μήκος 125 m 
και πλήρωμα 130 άνδρες, και οι εκτιμή-
σεις ανέφεραν ότι το εκτόπισμα υπερέ-
βαινε τους 4.000 τόνους. Η γέφυρα και 
η υπερκατασκευή τής οικογένειας LCS 
είχαν ανασχεδιαστεί ώστε να μπορούν 
να φέρουν τρεις σταθερές διατάξεις του 
εξαιρετικού ραντάρ EASR (Enterprise 
Air Surveillance Radar) της Raytheon, 
μια έκδοση του AN/SPY-6(V1)1 AMDR 
του US Navy. Πρόκειται για ένα σύστημα 
AESA με στοιχεία T/R νιτριδίου του γαλλί-
ου (GaN) και 9 συγκροτήματα RMA (Ra-
dar Module Assemblies) έναντι 37 RMA 
του ΑΝ/SPY-6(V)1. Παρέχει ευαισθησία 
ανάλογη με του AN-SPY-1D(V), με το 
20% όμως του μεγέθους τού γιγάντιου 
AN/SPS-48! Στον οπλισμό του περιλαμ-
βάνονταν VLS Mk41 με 2x8 θύλακες για 
βλήματα ESSM ή SM-2MR, 2x4 εκτοξευ-
τές βλημάτων NSM, ένα Sea RAM Mk15 
Mod31, ένα πυροβόλο Mk110 και 2x12 
θύλακες SSMM (Surface-to-Surface 
Missile Module) για AGM-114L (για την 
αντιμετώπιση ασύμμετρων απειλών, 
όπως μικρά οπλισμένα ταχύπλοα). Οι τε-

λευταίοι θα μπορούσαν να απαλειφθούν 
στην περίπτωση του ΠΝ και ο χώρος που 
καταλαμβάνουν έμπροσθεν του Mk41 
να χρησιμοποιηθεί για επιπλέον 2x8 
κελιά, ώστε να φθάσουμε τον «μαγικό» 
αριθμό των 32 θυλάκων. Εναλλακτικά 
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί παράλ-
ληλα ο εκτοξευτής Mk57, με δυνατότη-
τα να τοποθετηθούν δύο 4πλοί Mk57 
εκατέρωθεν του υπόστεγου (2 σε κάθε 
πλευρά), για ένα σύνολο 4 εκτοξευτών 
με 16 θύλακες. Ο 4πλός Mk57 GM-
VLS παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία και 
απλούστερη ολοκλήρωση σε σχέση με 
τον Mk41.Έχει μήκος 4,33 m, ύψος 7,93 
m και βάρος 15,2 τόνους. 
Η αποχώρηση της Lockheed Martin από 
το πρόγραμμα FFG(X), τουλάχιστον ως 
κύριας υποψήφιας αναδόχου, κάνει όλα 
τα παραπάνω υπόθεση εργασίας. Ακόμη 
όμως και στην περίπτωση που η απο-
χώρηση της LM δεν λάμβανε χώρα και 
η εταιρεία ξεπερνούσε τις προκλήσεις 
μετεξέλιξης της σχεδίασης LCS σε φρε-
γάτα, τα ανωτέρω ίσως να αποτελούσαν 
ευσεβείς πόθους. Ανάμεσα στους πολ-
λούς λόγους είναι ότι το EASR πιθανότα-
τα να μην ήταν αποδεσμεύσιμο για εξα-
γωγές στο εγγύς μέλλον και η είσοδος 
σε υπηρεσία της 1ης FFG(X) «χάνεται»  
στα μέσα της επόμενης δεκαετίας. Το 
Αμερικανικό Ναυτικό θα παραγγείλει το 
1ο πλοίο το 2020, αλλά, επειδή δεν θα 
έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξή του έως 
την ανωτέρω ημερομηνία, αυτό (που 
ονομάζεται «parent ship») θα έχει δι-
αφορές με τις επόμενες μονάδες παρα-
γωγής.

SPY-1F σήμερα θα ήταν αναχρονισμός. Η χρήση 
του ESSM Block 2 με ενεργό αισθητήρα και του 
SM-2MR Block IIIB με διπλό ερευνητή (ημι-ενερ-
γός και ερευνητής υπέρυθρων) και δυνατότητα 
παθητικής πρόσκτησης του στόχου εξασφαλίζουν 
δυνατότητες αυξημένου αριθμού εμπλοκών, κα-
θώς οι αισθητήρες αυτοί δεν προϋποθέτουν την 
ύπαρξη ραντάρ καταύγασης για την τερματική 
φάση. Σε κάθε περίπτωση ο εξοπλισμός θα πρέ-
πει να συμπληρωθεί από δύο τουλάχιστον ραντάρ 
καταύγασης που να υποστηρίζουν SM-2MR (AN/
SPG-62 ή STIR 2.4HP κ.ά.) με την προσθήκη ανά-
λογου συστήματος FCS, το οποίο επίσης θα πρέπει 
να ολοκληρωθεί στο CMS. Από την άλλη, δεν δια-
φαίνεται η δυνατότητα υποστήριξης ρόλου ATBM 
από ένα πλοίο αυτού του εξοπλισμού και εκτοπί-
σματος, δυνατότητα που πρέπει να ενδιαφέρει τις 
ελληνικές ένοπλες δυνάμεις (και ίσως μπορεί να 
προσφέρει η Belh@rra). 
Αν αποκτηθούν τα δύο πλοία της κλάσης Adelaide 
ως ενδιάμεση λύση, τα LCS θα είναι μια «λογική 
συνέχεια» με τον συνδυασμό ESSM/SM-2MR και 
η συνύπαρξη των δύο κλάσεων θα είναι ομαλή. 
Τα πλοία θα ενταχθούν στην εφοδιαστική αλυσίδα 
του US Navy, το οποίο προτίθεται να διατηρήσει σε 
υπηρεσία την κλάση σε ικανούς αριθμούς για αρ-
κετά χρόνια και έτσι θα είναι δυνατή η υποστήριξη 
ή οι αναβαθμίσεις τους μέσω FMS. 
H σχεδίαση και ο ρόλος των LCS ταιριάζει από-
λυτα στο περιβάλλον του Αιγαίου, αλλά δεν προ-
σφέρεται για ευρύτερες επιχειρήσεις (π.χ. Ενιαί-
ος Αμυντικός Χώρος) όπου απαιτείται ένα σκάφος 
«High End» (όπως οι Belha@rra). Το κόστος 
συντήρησης και υποστήριξης της κλάσης (πλή-
ρωμα κ.ά.) είναι περιορισμένο, καθώς αυτή ήταν 
και η φιλοσοφία σχεδίασης-κατασκευής. Η πε-
ρίπτωση ναυπήγησης και των τεσσάρων πλοίων 
σε ελληνικά ναυπηγεία είναι πολύ ελκυστική και 
προοιωνίζει ένα ναυπηγικό πρόγραμμα μεγάλης 
διάρκειας, που θα μπορούσε σταδιακά να αντι-
καταστήσει το σύνολο των μονάδων επιφανείας 
του ΠΝ μεγέθους φρεγάτας (κλάση «S», ΜΕΚΟ-
200HN). Η σπονδυλωτή του σχεδίαση παρέχει τη 
δυνατότητα εναλλακτικών διαμορφώσεων ανά-
λογα με τις ανάγκες. Έτσι, θα μπορούσε αρχικά το 
ΠΝ να αποκτήσει τέσσερα πλοία με διαμόρφωση 
παρόμοια της Σαουδικής Αραβίας και τις αναγκαί-
ες διαφοροποιήσεις (κυρίως το ραντάρ), που θα 
δρουν από κοινού με τις Adelaide, και να ακολου-
θήσει η απόκτηση δύο επιπλέον για αποστολές 
AAW, όταν οι οικονομικές συνθήκες θα είναι ευ-
νοϊκότερες. π&δ

 Η προοπτική ναυπήγησης οικογένειας φρεγατών με βάση την LCS στην 
Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ελκυστική, αλλά το κόστος που θα χρειαστεί να 
επωμιστεί και η χρηματοδότησή του από το ΠΝ είναι το πρώτο ζητούμενο.

Εκτοξευτής Mk57. Στη δεύτερη φωτογραφία η εγκατάσταση 
σε αντιτορπιλικό κλάσης Zumwalt. 

Το πλοίο στην υπάρχουσα μορφή του αλλά και στη διαμόρφωση 
της Σαουδικής Αραβίας δεν περιλαμβάνει σόναρ κύτους HMS (Hull 
Mounted Sonar), το οποίο υποθέτουμε ότι είναι απαραίτητη προϋπό-
θεση για το ΠΝ. Η προσθήκη του θα έχει επίδραση στο κόστος, καθώς 
πέρα από την απόκτησή του απαιτείται η ολοκλήρωσή του στο CMS και 
κάποιες σχεδιαστικές παρεμβάσεις στο πλοίο. Το κυρίως ραντάρ θα 
πρέπει κατά ελάχιστο να περιλαμβάνει ένα σύστημα AESA χαμηλών 
συχνοτήτων, σταθερής κεραίας για συνεχή ολοσφαιρική κάλυψη με 
δυνατότητα αξιοποίησης του SM-2MR και υποστήριξης πολλαπλών 
εμπλοκών (παροχή MCG για αρκετά βλήματα στον αέρα). Συνεπώς, 
οι απαιτήσεις θα μπορούσαν να καλυφθούν από το MF-STAR που προ-
τάθηκε για την LCS-I ή άλλο αντίστοιχο. Αντίθετα η επιλογή του ΑΝ/

Φόρτωση SeaRAM σε LCS


