
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

         Θεσσαλονίκη,13/01/2021 

Του:  Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας 
 
ΠΡΟΣ:  Τoν κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας 
 
 
ΘΕΜΑ: «Πρόταση ενδεχόμενης εγκατάστασης όπλων Laser σε φρεγάτες» 
 
 
Κύριε Υπουργέ, 
 
Σύμφωνα με τη βούληση της Κυβέρνησης, το Πολεμικό μας Ναυτικό, στις επόμενες 
εβδομάδες, θα λάβει μια από τις σημαντικότερες ιστορικές αποφάσεις στη σύγχρονή του 
ιστορία. Πρόκειται για την αγορά 4 νέων φρεγατών πολλαπλού ρόλου, μαζί με τον 
εκσυγχρονισμό των 4 φρεγατών κλάσης «ΜΕΚΟ 200ΗΝ" και την όποια ενδιάμεση λύση, 
οι οποίες θα είναι η βάση του Π.Ν. για τις επόμενες δεκαετίες. Συνέπεια της ιστορικής 
αυτής απόφασης θα είναι το ότι, οι «ΜΕΚΟ 200ΗΝ" θα καταφέρουν να υπηρετήσουν για 
άλλα 20 χρόνια με τις φρεγάτες της ενδιάμεσης λύσης να υπηρετούν 20+ έτη, ενώ οι νέες 
φρεγάτες θα υπηρετήσουν το Π.Ν. για 40 ή και περισσότερα χρόνια. Στο στίβο μιας 
σύγχρονης πολεμικής αντιπαράθεσης, πόσω μάλλον, όταν θέατρο πολεμικών εξελίξεων, 
θεωρηθούν το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος, τα πολεμικά πλοία θα πρέπει να 
αντιμετωπίζουν δύο βασικούς κινδύνους: τις εχθρικές τορπίλες και τις επιθέσεις 
κορεσμού από εχθρικούς πυραύλους, «stand-off» όπλα (όπλα μεγιστοποίησης 
αποτελεσμάτων αεροπορικής επιδρομής βληθέντα εξ αποστάσεως) και βόμβες «Laser». 
Την κατάσταση αυτή δύνανται να την επιφέρουν στα πολεμικά μας πλοία επιθέσεις 
κορεσμού από εχθρικά «UCAV» («Bayraktar» και «ΑΝΚΑ»), τα οποία εντοπίζονται όλο 
και περισσότερο πάνω από την Ανατολική Μεσόγειο, όπως και τα «AKINCI», τα οποία 
αναμένεται να μπουν σύντομα σε υπηρεσία. Συνεπώς, κρίνεται αναγκαίο, η προσαρμογή 
τεχνολογίας όπλων «Laser» στις νέες φρεγάτες και σε εκείνες τις Ενδιάμεσης Λύσης, 
όπως και στις φρεγάτες, οι οποίες θα αναβαθμιστούν και θα εκσυγχρονιστούν κλάσης 
«ΜΕΚΟ 200ΗΝ». Ένα “Laser” χρειάζεται μόνο ενέργεια, ενώ τα «πυρομαχικά» του είναι 
ουσιαστικά ανεξάντλητα. Φυσικά, το τελευταίο έχει αρκετά μειονεκτήματα, αφού, είναι μια 
τεχνολογία αδοκίμαστη, ως ένα βαθμό, αλλά είναι προτιμότερη η κατάρριψη ενός «UCAV 
Bayraktar» από όπλα «Laser» αντί της χρήσης ενός πανάκριβου πυραύλου. Το 
Αμερικανικό Ναυτικό έχει ήδη τοποθετήσει όπλα “Laser” σε πολεμικά πλοία, ενώ έχει ήδη 
κάνει τις πρώτες δοκιμές. Αντίστοιχες δοκιμές έχει κάνει και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ 
όπλα “Laser” 60 kW (άνω των 50 kW προκαλούν ανάφλεξη του εξωτερικού 
περιβλήματος και ουσιαστικά διάτρηση και καταστροφή του στόχου) έχει τοποθετήσει στα 
σκάφη του και το Γερμανικό Ναυτικό, με θεωρητικό δεδομένο ότι, όπλα “Laser” 
χρησιμοποιούν και οι Ρώσοι στα πλοία τους αλλά και οι Κινέζοι και οι Γάλλοι. Το πιο 
πιθανό σενάριο είναι, σε περίπτωση πολεμικής εμπλοκής με την Τουρκία, πως δεκάδες 
«UCAV», τύπου «Bayraktar», «ΑΝΚΑ» και «AKINCI», οπλισμένα, με μέθοδο πολεμικής 
τακτικής αυτήν της επίθεσης κορεσμού, θα υπερίπτανται, αναζητώντας τις ναυτικές μας 
μονάδες σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο για να τις πλήξουν, ώστε να ακολουθήσει το 
δεύτερο κύμα, από την πολεμική της αεροπορία. 
 
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 
 
Προτίθεσθε, μέσω διαβουλεύσεων, συνομιλιών και απορρήτων διεργασιών, να 
διερευνήσετε στη διεθνή αγορά το ενδεχόμενο να δρομολογηθεί η εγκατάσταση  όπλων 
«Laser», ισχύος άνω των 60 kW, σε μέρος των Ναυτικών Μονάδων που προτίθεται η 
Κυβέρνηση να παραγγείλει, καθώς και στις επικείμενες προς εκσυγχρονισμό Μονάδες 
(«ΜΕΚΟ 200ΗΝ»), προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα «UCAV» τύπου «Bayraktar», 
«ΑΝΚΑ» και «AKINCI», τα οποία αναμένεται να δράσουν απέναντι του πολεμικού μας 
ναυτικού, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλη ομάδας κύματος επιθετικού κορεσμού; 
 
 
 
Ο ερωτών Βουλευτής 
 
 

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 




