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Κυρίες και Κύριοι 
Ευχαριστώ θερµά για την πρόσκληση να καταθέσω τις απόψεις µου στο σηµαντικό 
αυτό Συνέδριο. Είναι γνωστό σε όλους µας ότι η περίοδος που διανύουµε, αποτελεί 
αναµφισβήτητα µια από τις δυσκολότερες, σε περιόδους ειρήνης, στη σύγχρονη 
ιστορία της χώρας µας, ιδιαίτερα µε την αστάθεια της Ανατολικής Μεσόγειου και την 
προκλητικότητα των γειτόνων µας.  

Στα επόµενα λεπτά θα επιχειρήσω να εξηγήσω πως : 
Οι Αναβαθµίσεις , η Διαλειτουργικότητα και η Δικτυοκεντρικότητα αποτελούν τους 
Βασικούς Άξονες Ανάπτυξης της Πολεµικής Αεροπορίας του 21ου Αιώνα 

Το σύγχρονο γεωπολιτικό περιβάλλον, οι νέες και διαρκώς µεταβαλλόµενες απειλές, η 
αδιαπραγµάτευτη θέση της χώρας για θωράκιση της εθνικής κυριαρχίας, οι νέες 
αποστολές των Ενόπλων Δυνάµεων για τη διατήρηση της ειρήνης αλλά και την 
αποτροπή οποιασδήποτε ξένης απειλής, ο συναγωνισµός µεταξύ κοινωνικών και 
αµυντικών δαπανών και τέλος η ανάγκη διατήρησης µιας υγιούς βιοµηχανικής βάσης 
αποτελούν θέµατα των οποίων η ανάλυση, µελέτη και αντιµετώπιση ζητούν άµεσες 
λύσεις. Οι Αναβαθµίσεις , η Διαλειτουργικότητα και η Δικτυοκεντρικότητα 
αποτελούν τους Βασικούς Άξονες Ανάπτυξης της Πολεµικής Αεροπορίας 

Από την στιγµή που ο άνθρωπος κατάφερε να πετάξει, δεν έπαψε να αναζητά τρόπους 
που να του χαρίσουν µέσω των αεροπορικών µέσων διευρυµένη κυριαρχία. 
Αναζητούσε κάποιο επιχειρησιακό πλεονέκτηµα, έτσι ώστε να διασφαλίσει αεροπορική 



υπεροπλία και επικράτηση.  Σύντοµα διαπίστωσε την αξία του αεροπορικού µέσου σε 
µια πλειάδα αποστολών τόσο σε καιρό ειρήνης όσο και πολέµου. 

Με την συνεχή εξέλιξη των ηλεκτρονικών συστηµάτων, οι αεροπορικές πλατφόρµες 
απέκτησαν ολοένα και µεγαλύτερη επιχειρησιακή σηµασία, αλλά και πολυπλοκότητα 
και κόστος.  Το κλειδί στην αποτελεσµατικότητα ενός αεροσκάφους είναι η συνεχής 
επένδυση στην τεχνολογία και στην επιχειρησιακή αποτελεσµατικότητα και η εγγενής 
δυνατότητα του αεροσκάφους να δέχεται νέους κινητήρες, νέα ραντάρ, νέα έξυπνα 
όπλα, νέο πιλοτήριο και νέους αισθητήρες.   

Με την αύξηση των τεχνολογιών επικοινωνίας, της µετάδοσης εικόνας, βίντεο και 
άλλων δεδοµένων, δηµιουργήθηκε η ανάγκη δίκτυο-κεντρικών συστηµάτων, µε 
κύριο άξονα τις αεροπορικές πλατφόρµες. 

Η διαλειτουργικότητα µεταξύ συµµαχικών δυνάµεων αλλά και διακλαδικών δυνάµεων 
της ίδιας χώρας επιβάλλει οι προδιαγραφές των νέων αεροπορικών προϊόντων να 
ικανοποιούν επιχειρησιακές ανάγκες όλων των όπλων (Στρατού, Ναυτικού, 
Αεροπορίας, Πεζοναυτών).  
  
Σε αυτή την παρέµβαση θα δούµε πως η σχεδίαση ενός νέου αεροπορικού µέσου ή η 
αναβάθµιση ενός προγενέστερου, µε επιδιώξεις την αύξηση της επιχειρησιακής 
ικανότητας συνδυασµένη µε διαλειτουργικότητα και δικτυοκεντρικότητα αποτελούν 
τους τρεις βασικούς πυλώνες της αεροπορίας του 21ου αιώνα. 

Ας ξεκινήσουµε µε τις αναβαθµίσεις των µαχητικών αεροσκαφών,  
Η αναβάθµιση αεροπορικού υλικού είναι µία συνήθης αεροπορική δραστηριότητα 
εκσυγχρονισµού. Οφείλεται πρωτίστως στην ταχύτερη αύξηση των τεχνολογικών και 
επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ηλεκτρονικών συστηµάτων σε σχέση µε τις 
βελτιώσεις του δοµικού µέρους της ατράκτου ή των αερο-κινητήρων.  

Στην Ελλάδα η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία πρόσφατα αποφάσισαν οµόφωνα την  
υλοποίηση του προγράµµατος αναβάθµισης των µαχητικών F-16. 

Στο τελευταίο διάστηµα υπήρχε πάντοτε το ερώτηµα να αποκτήσουµε αναβαθµισµένα 
F-16 ή µήπως πρέπει να προχωρήσουµε άµεσα σε παραγγελία αεροσκαφών πέµπτης 
γενιάς. Το δίληµµα δύσκολο αλλά και ενδιαφέρον. Τελικά η πλάστιγγα έγειρε υπέρ 
της αναβάθµισης σε πρώτη φάση. Οι λόγοι πολλοί και σηµαντικοί. 

• Χρειαζόµαστε µία δύναµη πυρός που µόνο τα F-16 θα µπορούσαν να 
εξασφαλίσουν  

• Το σχετικό κόστος αναβάθµισης των µαχητικών F-16 έναντι της αγοράς F-35 ήτο 
απαγορευτικό για τα µαχητικά πέµπτης γενιάς F-35 ή JSF. 



• Η επένδυση για την αναβάθµιση των F-16 θα έπρεπε να πραγµατοποιηθεί ούτως 
ή άλλως δεδοµένου ότι τα F-16 θα πρέπει να είναι απολύτως  διαλειτουργικά µε 
τα F-35 όταν τα τελευταία αποκτηθούν, και όταν τα δύο αυτά οπλικά συστήµατα 
θα λειτουργού µαζί. 

Συστήµατα όπως τα ραντάρ αυτόµατης ηλεκτρονικής σάρωσης (ΑΕSΑ), το Link-16, ο 
επιχειρησιακός υπολογιστής ΜΜC και άλλα αποτελούν τον προποµπό αλλά και την 
προϋπόθεση για την διαλειτουργικότητα που χρειαζόµαστε τώρα αλλά και στο µέλλον. 

Οι στόχοι της αναβάθµισης είναι πολλοί: τεχνολογικοί, οικονοµικοί, βιοµηχανικοί κλπ. 
Μεγιστοποίηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων όλων των Blocks: 

– Radar AESA 
– Link16 
– Ενσωµάτωση όλων των υφιστάµενων όπλων της ΠΑ 
– Νέοι Αισθητήρες 
– Νέα έξυπνα όπλα 
– Νέοι ρόλοι (Φωτό-αναγνώριση, αποστολές ναυτικών 

προσβολών κλπ.) 

Η ΠΑ και η ΕΑΒ φυσικά είναι οι βασικοί αποδέκτες πολλών στόχων και ωφελειών όπως 
τούτο θα ήταν και το αναµενόµενο. 

• Οικονοµίες κλίµακος λόγω κοινής διαµόρφωσης µε ευνοϊκή επίπτωση στο 
κόστος υποστήριξης. 

• Βέλτιστη σχέση κόστους / αποτελεσµατικότητας 
– Ήδη ανεπτυγµένη και δοκιµασµένη διαµόρφωση σε παγκόσµιο 

επίπεδο  
– Άµεση Αξιοποίηση του οπλικού συστήµατος  
– Αύξηση επιχειρησιακού χρόνου ζωής για 30 ακόµα χρόνια 
– Προστασία αρχικής επένδυσης της χώρα 

• Δίδει τον απαραίτητο χρόνο στη χώρα να σχεδιάσει την απόκτηση µαχητικών  
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 γενιάς στο εγγύς µέλλον 
• Διασφαλίζει εκατοντάδες θέσεις εργασίας για 8 - 10 χρόνια µε έργο – 

Συµπαραγωγής F-16 και C-130J 
• Παρέχει Πρόσθετης Τεχνογνωσίας - Εκµετάλλευση Ανεπτυγµένων Υποδοµών 

- Ανάπτυξη δυνατοτήτων και σε άλλες εγχώριες βιοµηχανίες πλην ΕΑΒ  

Η διαλειτουργικότητα αποτελεί το θεµέλιο για την αποτελεσµατικότερη διαδικασία 
κοινών επιχειρήσεων µιας Συµµαχίας. 



Η ενίσχυση της δια-λειτουργικότητας προσθέτει ισχυρά θεµέλια για την επιχειρησιακή 
αποτελεσµατικότητα των Ενόπλων Δυνάµεων Και ειδικότερα της Πολεµικής 
Αεροπορίας. 

Ας δούµε όµως τι εννοούµε και τι επιδιώκουµε µε την δια-λειτουργικότητα. 

Από το τέλος του ψυχρού πολέµου η προσπάθεια για την εξασφάλιση δια 
λειτουργικότητας ήταν στο επίκεντρο µιας συζήτησης για την βιωσιµότητα και 
αποτελεσµατικότητα της Συµµαχίας του ΝΑΤΟ στο νέο περιβάλλον ασφάλειας. 

Διακρίνουµε δύο διαστάσεις ή δύο επίπεδα δια λειτουργικότητας.  
• Αυτήν που στόχο έχει τις Ένοπλες Δυνάµεις της ίδιας χώρας και  
• αυτή µεταξύ των µελών µιας Συµµαχίας. 

Το NATO ορίζει διαλειτουργικότητα την ικανότητα των Ενόπλων Δυνάµεων να 
λειτουργούν σε συνέργεια στην εκτέλεση των αποστολών που τους έχουν ανατεθεί 
τόσο σε καιρό Ειρήνης όσο και Πολέµου. Αυτό διασφαλίζεται δίνοντας έµφαση σε 
κοινές στάνταρντ συµφωνίες, πρότυπα και διαδικασίες (STANAG).  Οι διάφορες 
STANAG αποβλέπουν στο να εξασφαλίζουν σε πολυεθνικούς σχηµατισµούς του ΝΑΤΟ 
την δυνατότητα να επικοινωνούν να λειτουργούν και να εκπαιδεύονται µαζί 
αποτελεσµατικά. 

Aλλά υπάρχουν και προσεγγίσεις δια-λειτουργικότητας εντός των Ενόπλων Δυνάµεων 
της ίδιας χώρας. Σαν παραδείγµατα θα αναφέρω τη δυνατότητα της αεροπορίας να 
διαθέτει µαχητικά ικανά να χρησιµοποιούν όλους τους αισθητήρες και όλα τα όπλα 
που διαθέτει στο οπλοστάσιό της. 

Στο ΝΑΤΟ,  η µετατόπιση της προσοχής από την εδαφική άµυνα σε πολυεθνικές 
αποστολές εκστρατευτικού χαρακτήρα ( Αφγανιστάν,  Κόσοβο,  Λιβύη)  και οι 
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν στην εκτέλεσή τους,  έδειξε τα όριά της δια-
λειτουργικότητας των Συµµάχων. 

Ορισµένες προκλήσεις δια-λειτουργικότητας  προσκρούουν στα διαφορετικά εθνικά 
συµφέροντα,  στις περικοπές των αµυντικών δαπανών,  στην στήριξη της τοπικής 
αµυντικής βιοµηχανίας,  αλλά και στις διαφορές των τεχνολογικών υποδοµών και 
ικανοτήτων,  αυτά µπορούν να αντιµετωπιστούν µόνο από τις ηγεσίες τους πολιτικούς 
σε στρατηγικό επίπεδο.  Yπάρχουν και τακτικές προκλήσεις για την 
διαλειτουργικότητα, όπως είναι οι διαφορές στην εκπαίδευση, τη νοοτροπία, και τους 
πόρους που διατίθενται για τις αµυντικές ικανότητες.  Υπάρχουν αρκετές 
πρωτοβουλίες που θέσπισε το ΝΑΤΟ προκειµένου να µειωθούν αυτοί οι παράγοντες 
που προκαλούν εµπόδια στην διαλειτουργικότητα µεταξύ των συµµαχικών χωρών και 
των Ενόπλων τους δυνάµεων . 



Yπάρχουν τεράστιες τεχνολογικές διαφορές µεταξύ των Δυνάµεων του ΝΑΤΟ.  από το 
ένα άκρο του φάσµατος είναι οι Ηνωµένες Πολιτείες µε την εξάρτησή τους από την 
ψηφιακή τεχνολογία,  το διάστηµα,  τα µη επανδρωµένα εναέρια συστήµατα, 
διοίκησης συντονισµού και ελέγχου και άλλα.  Αυτή η επιχειρησιακή εικόνα δεν είναι 
απαραίτητα κοινή στα υπόλοιπα µέλη.  Υπάρχουν τουλάχιστον 13 διαφορετικά 
συστήµατα για την παρακολούθηση µάχης στα πλαίσια του NATO.  

Η τελευταία δεκαετία ενίσχυσε τη σηµασία της ολοκληρωµένης διοίκησης και ελέγχου.  
Για να ενοποιηθεί Βεβαίως αυτή η διοίκηση απαιτείται από τις συµµαχικές χώρες να 
εκχωρήσουν εθνικές στρατιωτικές ηγεσίες και να τις αντικαταστήσουν µε συµµαχικές. 
 αυτό βέβαια ξεκινάει από τον σχεδιασµό και την ολοκλήρωση,  τον εφοδιασµό και την 
επικοινωνία και την εκπαίδευση.  

Η Πρωτοβουλία Κοινής Κατάρτισης (Common Training Initiative) στα πλαίσια του ΝΑΤΟ 
(CTI), εκµεταλλεύεται τις µεταβαλλόµενες συνθήκες για να διασφαλίσει 
διαλειτουργικότητα στο ΝΑΤΟ και την επιχειρησιακή του ετοιµότητα σε ένα υψηλότερο 
επίπεδο.  βασίζεται δε σε τρεις συνιστώσες:  την τεχνολογική,  την διαδικαστική,  
και την ανθρώπινη. 

Η διαδικασία Federated Mission Network (FMΝ) είναι µια σηµαντική πρωτοβουλία για 
να συµβάλει στη διασφάλιση της δια-λειτουργικότητας και της επιχειρησιακής 
αποτελεσµατικότητας του NATO. είναι µια βασική συµβολή στην πρωτοβουλία 
Connected Forces βοηθώντας συµµαχικές δυνάµεις για την καλύτερη επικοινωνία, την 
εκπαίδευση και τη λειτουργία από κοινού. Αυτό περιλαµβάνει τη δοµή διοίκησης του 
ΝΑΤΟ καθώς επίσης και τη δοµή δύναµης του ΝΑΤΟ.  

Ο σκοπός του Federated Mission Network (FMΝ) είναι τελικά να υποστηρίξει τo 
Command, Control, Coordination, Computers, Intelligence, Surveillance and 
Reconnaissance  (C4ISR) και τη λήψη αποφάσεων στις διαδικασίες µε τη διευκόλυνση 
µιας ταχείας δηµιουργίας των επιχειρησιακών δικτύων.  

Εκτός από τη δοµή διοίκησης του ΝΑΤΟ, 35 Έθνη έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία 
FMN και συνεργάζονται στο πλαίσιο της διαδικασίας του FMN πλαισίου για να 
συντονίσουν το σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την παράδοση των λειτουργικών και 
τεχνικών ικανοτήτων που απαιτούνται για τη διεξαγωγή NET-κεντρικές επιχειρήσεις.  

Οι συµµαχικές χώρες θα πρέπει να αναπτύξουν στρατηγικές για την αντιµετώπιση των 
παγκόσµιων απειλών.  θα πρέπει Η συµµαχία να κτίσει µία κοινή ικανότητα µε τους 
εθνικούς στρατούς βασισµένη σε πρωτοβουλίες κοινής εκπαίδευσης,  κοινών 
σχεδιασµών,  κοινών Συστηµάτων τροφοδοσίας και υποστήριξης,  ως και τακτικών 
µάχης µε στόχο την αύξηση της παγκόσµιας σταθερότητας και Ειρήνης.   

Τέλος ας εξετάσουµε την Δικτυοκεντρικότητα. 



Η πρόσφατη ιστορία διδάσκει ότι οι αεροπορικές δυνάµεις διαδραµατίζουν τον 
σηµαντικότερο ρόλο για την επιτυχή έκβαση µιας Στρατιωτικής επιχείρησης. 

Οι περισσότερες στρατιωτικές επιχειρήσεις βασίζονται στις σύγχρονες τεχνολογίες, 
 συστήµατα,  διαδικασίες,  εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού,  αλλά και την 
αποτελεσµατικότητα των συµµαχικών Δυνάµεων να επιχειρούν µε τρόπο συντονισµένο 
ευέλικτο και απόλυτα προσαρµοσµένο στη στρατηγική των επιχειρήσεων έτσι ώστε να 
χρησιµοποιείται η κατάλληλη δοµή στην κατάλληλη στιγµή και θέση των πολιτικών 
επιχειρήσεων. 

Αυτό προϋποθέτει απόλυτη επίγνωση της κατάστασης µάχης µε βάση την δίκτυο-
κεντρικότητα µε τα µέσα που έχουν αναπτυχθεί στη συγκεκριµένη επιχείρηση η 
σύρραξη.  Ιδιαίτερα όταν οι δυνάµεις που συµµετέχουν επιβάλλεται να λάβουν µέρος 
σε κοινές αποστολές είναι σηµαντική η ύπαρξη δίκτυο κεντρικών συστηµάτων για να 
υπάρχει σαφής και έγκαιρη επίγνωση της κατάστασής της µάχης,  των εχθρικών 
στόχων,  της διάταξης της αεράµυνας, κλπ.  έτσι ώστε να αξιοποιηθούν µε τον 
καλύτερο τρόπο οι δυνατότητες που τα συµµαχικά στρατεύµατα διαθέτουν όπως 
στρατιωτικές µεταφορές,  επιτήρηση,  επικοινωνία,  προβολή ισχύος,  και επιθετικών 
επιχειρήσεων υψηλού ρυθµού. 

Αυτό το απαιτητικό έργο σ’ ένα περιβάλλον εξελισσόµενων απειλών και προκλήσεων 
καθιστούν την δίκτυο-κεντρικότητα βασική παράµετρο επιτυχίας των αποστολών. 

Οι Αµερικανικές δυνάµεις ηγούµενες πολεµικών συνασπισµών έχουν την ευκαιρία και 
την υποχρέωση να λειτουργούν σε συνεννόηση µε τους συµµάχους τους.  Άλλωστε 
είναι γνωστό ότι οι πολιτικοί ηγέτες σχεδόν πάντα προτιµούν να έχουν συνεργάτες 
όταν πηγαίνουν σε πόλεµο.  Έτσι οι επικεφαλής δυνάµεις και επιχειρησιακές δυνάµεις 
θα πρέπει να ενσωµατώνουν χαρακτηριστικά που ενισχύουν τη διαλειτουργικότητα σε 
εθνικό και συµµαχικό επίπεδο. 

Από τις πρώτες µέρες της Στρατιωτικής Αεροπορίας,  οι διοικητές βασίστηκαν σε 
αεροσκάφη για να διεξαγάγουν αναγνώριση και να αποκτήσουν πληροφορίες σχετικά 
µε τη θέση και τις προθέσεις των Δυνάµεων του εχθρού.  Πολύ σύντοµα οι 
στρατιωτικές αεροπορικές δυνάµεις κλήθηκαν να µεταφέρουν φορτία και να επιτεθούν 
στην επιφάνεια ενάντια σε εχθρικές χερσαίες οι ναυτικές δυνάµεις και άλλες επίγειες 
εγκαταστάσεις.  Η χρησιµοποίηση σύγχρονων µέσων, radar κλπ., επιτρέπουν σήµερα 
στις  αεροπορικές πλατφόρµες να εντοπίζουν στόχους ηµέρα ή νύχτα και σε όλες τις 
καιρικές συνθήκες. 

Το όραµα της Πολεµικής Αεροπορίας του µέλλοντος είναι να είναι σε θέση να διεξάγει 
και να ενσωµατώνει επιχειρήσεις σε τρεις τοµείς :  στον αέρα,  στο διάστηµα,  και 
στον κυβερνοχώρο. 



Στις περισσότερες όµως περιπτώσεις θα πρέπει να διεξάγει αυτές τις επιχειρήσεις µαζί 
µε συµµαχικές δυνάµεις µε τις οποίες θα πρέπει να συντονίζεται, να επικοινωνεί, να 
διαχειρίζεται δεδοµένα σε πραγµατικό χρόνο και τέλος να φροντίζει όλη αυτή η 
δικτυοκεντρικότητα να παραµένει απροσπέλαστη από τις δυνάµεις του εχθρού. 

Τα παραδείγµατα επιτυχηµένων στρατιωτικών επιχειρήσεων βασισµένων σε διάταξη 
αναβαθµισµένων οπλικών συστηµάτων και µε σχεδιασµούς που ενσωµατώνουν 
διαλειτουργικότητα και δίκτυο- κεντρικότητα είναι αρκετά.  Βεβαίως υπάρχουν και 
πολλές άλλες περιπτώσεις όπου συνέβη ακριβώς το αντίθετο και φυσικά τα 
αποτελέσµατα ήταν ιδιαιτέρως δυσάρεστα. 

Η αλµατώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών και της επιστήµης της 
πληροφορικής βοηθάει αφενός στον σχεδιασµό λύσεων µε τα παραπάνω επιθυµητά 
χαρακτηριστικά αλλά και ολοένα δηµιουργεί όλο και πιο πολύπλοκα οπλικά 
συστήµατα. 

Στο αναβαθµισµένο F-16 της ΠΑ γίνεται προσπάθεια να ενσωµατωθούν τεχνολογίες 
που αναπτύχθηκαν για αεροσκάφη πέµπτης γενιάς όπως το F-22 και F-35.  Τέτοιες 
πρωτοποριακές τεχνολογίες είναι ενσωµατωµένες στο ραντάρ ΑΕSA, το JHMCS, τον 
επιχειρησιακό υπολογιστή και λοιπά.  

Στα αναβαθµισµένα F-16 όλα τα αεροσκάφη θα είναι σε θέση να φέρουν τους ίδιους 
αισθητήρες και τα ίδια όπλα.  Δεδοµένου ότι τα αεροσκάφη αυτά θα έχουν την ίδια 
διαµόρφωση αυτήν δηλαδή του  
F-16V, και θα λειτουργούν µε το ίδιο λειτουργικό πρόγραµµα του αεροσκάφους 
(OFP), οι ιπτάµενοι χειριστές των δεν θα έχουν πρόβληµα να πετούν µε αεροσκάφος 
που είτε ανήκε στα Block 52+ η Block 52+ Advanced. Επίσης θα µπορούν να 
επικοινωνούν δίκτυο-κεντρικά µε επίγειες ή εναέριες πλατφόρµες τόσο της Ελλάδος 
όσο και άλλων συµµαχικών αεροπορικών του ΝΑΤΟ χρησιµοποιώντας το σύστηµα 
Link-16 ή άλλα συστήµατα που θα τους επιτρέπουν την διαλειτουργικότητα. 

Προχωρώντας στα F-35 διαπιστώνουµε ότι ο σχεδιασµός αυτού του επαναστατικού 
αεροσκάφους έγινε από την αρχή µε την συµµετοχή 9 χωρών συνεταίρων.  Tο γραφείο 
σχεδιασµού και διαχείρισης του αεροσκάφους JPO ξεκίνησε τις βασικές σχεδιαστικές 
γραµµές του λαµβάνοντας υπόψιν από την αρχή ότι θα είναι το κύριο µαχητικό του 
ΝΑΤΟ.  Ως τέτοιο θα πρέπει να διαθέτει τα βασικά χαρακτηριστικά επικοινωνίας,  
αισθητήρων,  όπλων και λοιπά που οι διάφορες χώρες συνεταίροι η οι µελλοντικοί 
αγοραστές FMS διέθεταν και ζήτησαν να ενσωµατωθούν στην σχεδίαση. Αλλά 
ταυτόχρονα, είναι και το πρώτο µαχητικό παγκοσµίως του οποίου η σχεδίαση ξεκίνησε 
µε την συµµετοχή και παρουσία εκπροσώπων όλων των συµµετεχουσών χωρών. 



Σε ότι αφορά στις διεθνείς συνεργασίες και το νέο πρότυπο επιχειρηµατικής 
προσέγγισης χαρακτηριστικότερο παράδειγµα αποτελεί το F-35, στο οποίο 
συγκεντρώθηκαν όλες οι σύγχρονες τεχνολογίες που απαρτίζουν ένα µαχητικό 5ης 
γενιάς. 

Στηρίχθηκε σε ένα µοναδικό µοντέλο πολυεθνικής και πολύ-συµµετοχικής ανάπτυξης 
οπλικού συστήµατος από 9 χώρες αρχικά και τις αντίστοιχες βιοµηχανίες αυτών. Ένα 
πρωτοφανές κατασκευαστικό δίκτυο µε τεράστιες δυνατότητες και εµπειρία.   

Στο πλαίσιο του πολυεθνικού χαρακτήρα του προγράµµατος, αξίζει να σηµειωθεί η 
ευρωπαϊκή διάσταση του F-35, όπου µία σειρά από ευρωπαϊκές χώρες όπως η Μεγάλη 
Βρετανία, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Ιταλία, και η Δανία, συµµετέχουν ήδη ως εταίροι 
στο πρόγραµµα, υποδηλώνοντας την ανάγκη και επιθυµία των χωρών αυτών να 
αποκοµίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα τεχνολογικά και οικονοµικά οφέλη.  

Βασίζεται σε 
• Διεθνείς Συνεργασίες 
• Επίτευξη Οικονοµιών Κλίµακας  
• Βέλτιστη Σχέση Κόστους & Αποτελεσµατικότητας 
• Μειωµένο Κόστος Κύκλου Ζωής 
• Σηµαντικά Βιοµηχανικά / Οικονοµικά Οφέλη για όλες τους συµµετέχοντες 
• Πολυεθνικό Πρόγραµµα µε ιδιαίτερη Ευρωπαϊκή Διάσταση 

Το JSF  Program Office σκοπό είχε την ενσωµάτωση τεχνολογιών που θα επέτρεπαν 
στο JSF να είναι το µοναδικό µαχητικό πέµπτης γενιάς που εξάγεται εκτός των ΗΠΑ και 
το οποίο πέραν των χαρακτηριστικών χαµηλής εντοπισηµότητας (Low Observable), 
διαθέτει µοναδικά χαρακτηριστικά και στοιχεία δίκτυοκεντρικότητας και 
διαλειτουργικότητας. 

Μετά από χρόνια αβεβαιότητος, το F-35 µαζί µε άλλες τεχνολογικές εξελίξεις όπως τα 
UAV θα επαναπροσδιορίσουν την εφαρµογή του Air Power για τα µέλη του ΝΑΤΟ.  

Για να καταλάβετε το F-35 όπως υπάρχει σήµερα, είναι σηµαντικό να εξετάσουµε την 
προέλευση του προγράµµατος. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, το υπουργείο 
Άµυνας των Ηνωµένων Πολιτειών ξεκίνησε ένα πρόγραµµα αντικατάστασης µαχητικών 
αεροσκαφών σε τρία όπλα το Joint Strike Fighter (JSF). Στόχος του προγράµµατος 
ήταν να αξιοποιήσει τις πρόσφατες σηµαντικές επενδύσεις των ΗΠΑ στις τεχνολογίες 
αιχµής, να εισαγάγει πραγµατική διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών και να επιτύχει 
οικονοµίες κλίµακας, καθώς πολυάριθµοι στόλοι µαχητικών αεροσκαφών θα 
αντικατασταθούν.  

Επετράπη η συµµετοχή επιλεγµένων συµµαχικών χωρών στην ανάπτυξη και προµήθεια 
του JSF.  Οι κοινές ικανότητες και οι βιοµηχανικές δοµές που καθιερώθηκαν από το 



πρόγραµµα F-35 βασίζονται στη φιλοσοφία της πρωτοβουλίας Έξυπνης Άµυνας – Smart 
Defense που υιοθέτησε η Συµµαχία το 2012.  

Το F-35 θα επιτρέψει σε Συµµάχους του ΝΑΤΟ να γεφυρώσουν το σηµερινό χάσµα 
δυνατοτήτων µε τις ΗΠΑ. Με βάση την επαναστατική εισαγωγή του stealth στο F-117 
και την επακόλουθη επικύρωση της αποτελεσµατικότητάς του στις επιχειρήσεις, οι 
ΗΠΑ υιοθέτησαν µια νέα φιλοσοφία για τις προµήθειες των Ενόπλων τους Δυνάµεων.  

Το F-22 ήταν η πρώτη πλατφόρµα που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο αυτού του 
προσχεδίου και καθόρισε τα χαρακτηριστικά ενός αεροσκάφους 5ης γενιάς: 
προηγµένη τεχνολογία stealth, ολοκληρωµένη σύντηξη αισθητήρων, δικτυακές 
κεντρικές λειτουργίες, απόδοση µαχητικών και προηγµένη υποστήριξη.  

Το F-35 αξιοποιεί αυτή την επένδυση, χρησιµοποιώντας πολλές από τις τεχνολογίες 
που δηµιουργούνται για το F-22. Τα µοναδικά χαρακτηριστικά δοµικής σχεδίασης 
βελτιστοποιήθηκαν σε τρεις παραλλαγές.  

Το πρόγραµµα F-35 επιδιώκει µια πιο ολοκληρωµένη βιοµηχανική δοµή του ΝΑΤΟ για 
να µεγιστοποιήσει τις δυνατότητες της Συµµαχίας. Ωστόσο, αποκλίνουν από τις 
παραδοσιακές αντισταθµιστικές νοοτροπίες, Το πρόγραµµα F-35 εισήγαγε ένα νέο 
οικονοµικό µοντέλο βασισµένο στην «ανταγωνιστικότερη βέλτιστη αξία» όπου οι 
βιοµηχανικοί φορείς σε κάθε µία από τις χώρες -εταίρους είχαν τη δυνατότητα να 
ανταγωνίζονται και να κερδίζουν δουλειές στο F-35.  

Η εµπιστοσύνη στην ωριµότητα του προγράµµατος αυξάνεται καθώς τα τυπικά τεχνικά 
προβλήµατα που αντιµετωπίζει ένα αναπτυξιακό πρόγραµµα αυτού του µεγέθους 
έχουν επιλυθεί.  

Οκτώ από τα εννέα κράτη-εταίρους του F-35 είναι µέλη του ΝΑΤΟ και τα αεροσκάφη 
θα αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά των µελλοντικών αεροπορικών επιχειρήσεων.  Η 
κατοχή προηγµένων χαρακτηριστικών stealth και Ηλεκτρονικού Πολέµου από µεγάλο 
αριθµό χωρών του ΝΑΤΟ θα αυξήσει σηµαντικά την αποτελεσµατικότητα ενός 
συνασπισµού σε ένα ευρύ φάσµα επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων. 

Δύο δίκτυα αποτελούν τον πυρήνα αυτής της διαλειτουργικότητας:  
• το Link-16 και  
• το νέο Multi-Function Advanced Datalink (MADL).  

Το MADL θα συµπληρώσει τα υπάρχοντα δίκτυα µε το πρώτο υψηλό εύρος ζώνης του 
ΝΑΤΟ, χαµηλή πιθανότητα εντοπισµού και υποκλοπής. Τα βασικά χαρακτηριστικά 
σχεδιασµού του MADL θα επιτρέψουν σε όλα τα F-35 του ΝΑΤΟ να επιχειρούν και  να 
επικοινωνούν σε περιβάλλον A2AD (Anti-Access / Area Denial). 



Το περιβάλλον απειλής θα συνεχίσει να γίνεται πιο σύνθετο και προηγµένο καθώς η 
Ρωσία και η Κίνα προετοιµάζονται να εξάγουν αντίστοιχα προϊόντα 5ης Γενιάς στη 
παγκόσµια αγορά. 

Το F-35 θα συνεχίσει να παρέχει σηµαντικές ευκαιρίες για ανάπτυξη ικανότητας καθ’ 
'όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του. Η ικανότητα αυτή σε συνδυασµό µε την ανοιχτή 
αρχιτεκτονική του F-35 θα επιτρέψει την ταχεία ενσωµάτωση µελλοντικών 
τεχνολογιών.  

Για να µπορέσει το ΝΑΤΟ να διασφαλίζει την ελευθερία, τα µέλη της Συµµαχίας πρέπει 
να διατηρήσουν µια αξιόπιστη ικανότητα αποτροπής. Η προµήθεια των F-35 θα 
διασφαλίσει τη βιωσιµότητα των διπλωµατικών προσπαθειών ως το πρώτο µέτρο για 
την πρόληψη µελλοντικών συγκρούσεων. Αφού καθιερωθεί ως η ραχοκοκαλιά της 
αεροπορίας του ΝΑΤΟ, οι δυνατότητες ανάπτυξης του F-35 θα διασφαλίσουν ότι αυτή 
η ικανότητα δεν θα διαβρωθεί για τα επόµενα χρόνια.  Το ίδιο ισχύει και για την 
συνδυαστική δύναµη πυρός των αναβαθµισµένων F-16V σε συνδυασµό µε το F-35. 

Η διασφάλιση της «Διαλειτουργικότητας» τόσο µε άλλες χώρες όσο και εντός των 
Ενόπλων Δυνάµεων των ΗΠΑ όπου Αεροπορία,  Ναυτικό και Πεζοναύτες θα επιχειρούν 
µε το ίδιο αεροσκάφος.  το ίδιο ισχύει για τη Μεγάλη Βρετανία όπου η RAF και το RN 
 θα χρησιµοποιούν το ίδιο αεροσκάφος ενώ τέλος και η Ιταλία θα χρησιµοποιεί το F-35 
τόσο για την αεροπορία της όσο και το Ιταλικό Ναυτικό.  

Αλλά και κάποιες άλλες χώρες ( Ισραήλ, N. Κορέα)  ενδιαφέρονται για την απόκτηση 
περισσότερων από µιας έκδοσης του αεροσκάφους. 

 Ας µην ξεχνάµε τέλος ότι πολεµικές αεροπορίες πολλών χωρών θα χρησιµοποιούν το 
F-35 συνδυαστικά µε τα  F-16 για πολλά χρόνια. Tέτοιες αεροπορίες είναι η αεροπορία 
των ΗΠΑ, της Ολλανδίας, της Νορβηγίας, της Δανίας, του Ισραήλ, της Νοτίου Κορέας, 
και της Τουρκίας.  Αυτό είναι ένα ζωντανό παράδειγµα της σηµασίας της 
διαλειτουργικότητας µεταξύ δύο τύπων µαχητικών της ίδιας χώρας. 

Αλλά για να επιτευχθούν τέτοιοι επιχειρησιακοί στόχοι θα πρέπει να κάνουν 
αντίστοιχες κινήσεις και οι βιοµηχανίες που παράγουν αυτά τα συστήµατα η 
επιδιώκουν να αναλάβουν εργασίες αντίστοιχων αναβαθµίσεων µε στόχο την 
διαλειτουργικότητα και Δικτυοκεντρικότητα. 

Στις προσπάθειες αυτές η πραγµατοποίηση των σωστών επενδύσεων σε έµψυχο και 
άψυχο υλικό είναι σηµαντικές. Επίσης οι οικονοµίες κλίµακος είναι πρωταρχικής 
σηµασίας για να διασφαλίζεται η βιωσιµότητα των επιχειρηµατικών µονάδων. 

Στο εικονιζόµενο διάγραµµα φαίνονται οι βασικές αερο-βιοµηχανίες από τις χώρες 
συνεταίρους που συµµετέχουν στο πρόγραµµα αυτό.  Ένα πρωτοφανές 
κατασκευαστικό δίκτυο µε τεράστιες δυνατότητες και εµπειρία.   



Για µικρότερες χώρες όπως η Ελλάδα αυτές οι επιλογές είναι ιδιαίτερα σηµαντικές. Θα 
πρέπει δε να πραγµατοποιούνται σε συντονισµό µε την εθνική αµυντική και 
αναπτυξιακή στρατηγική. 

Το Joint Strike Fighter ή F-35 αποτελεί το επιστέγασµα στο οποίο συγκεντρώθηκαν 
όλες οι σύγχρονες τεχνολογίες που απαρτίζουν ένα µαχητικό 5ης γενιάς.  Ταυτόχρονα 
όµως το F-35  αποτελεί και ένα νέο µοντέλο πολυεθνικής και πολύ-συµµετοχικής 
ανάπτυξης οπλικού συστήµατος από 11 χώρες και τις αντίστοιχες βιοµηχανίες των 
χωρών αυτών. Το F-35 στηρίζει την επιτυχία του στο ότι θα είναι σε θέση να 
αντικαταστήσει περισσότερα από 13 µαχητικά 4ης γενιάς. 

Στην τεχνολογική εξέλιξη των µαχητικών αεροσκαφών έχουµε τα αεροσκάφη 1ης , 2ης 
και 3ης γενιάς που αναπτύχθηκαν στους πολέµους της Κορέας και του Βιετνάµ ενώ 
τώρα έχουµε τα αεροσκάφη της 4ης γενιάς που ενσωµατώνουν τεχνολογίες σύγχρονων 
ηλεκτρονικών αισθητήρων, έξυπνα όπλα και µικρό ίχνος στο εχθρικό ραντάρ ενώ 
τέλος οι εξελισσόµενες απειλές δηµιούργησαν την ανάγκη σχεδίασης ενός 
αεροσκάφους 5ης γενιάς πολλαπλού ρόλου µε την πιο σύγχρονη µορφή τεχνολογίας 
stealth µε την πλήρη συγχώνευση των αισθητήρων, µε δικτυο-κεντρικές δυνατότητες 
και τέλος µε κόστος απόκτησης και υποστήριξης οικονοµικό και ικανό να 
αντιµετωπιστεί στις σύγχρονες δύσκολες εποχές. 

Το F-35 πρέπει να είναι ένα αεροπλάνο πολλαπλών δυνατοτήτων.  Η ικανότητα του να 
βλέπει πρώτο τον εχθρό χωρίς το ίδιο να γίνεται αντιληπτό και η ικανότητα του να 
επιχειρεί κατά του εχθρού και να τον καταρρίπτει, του προσδίδουν µε βάση 
αποδεδειγµένα στοιχεία µελετών και ανάλυσης τετραπλάσια αποτελεσµατικότητα  από 
αυτήν των λοιπών σηµερινών αεροσκαφών.   

Αυτό οδήγησε τις χώρες συνεταίρους να συµµετέχουν στο πρόγραµµα οικονοµικά και 
βιοµηχανικά και να δηµιουργήσουν έτσι µία πρωτοφανή για τα αεροπορικά χρονικά, 
οµάδα για το µαχητικό 5ης γενιάς JSF. 

Ολοκληρώνοντας λοιπόν διαπιστώνουµε ότι το τρίπτυχο αναβαθµίσεις, 
διαλειτουργικότητα και δικτυοκεντρικότητα αποτελούν όντως πολλαπλασιαστές 
δύναµης ιδιαίτερα χρήσιµης ίσως απαραίτητης σε εποχές οικονοµικής δυσπραγίας. 

Ας αναφερθούµε όµως για λίγο στη συνεργασία του F-16 µε το F-35. 

Μπορούµε µε σιγουριά να πούµε ότι τα F-16 που διαθέτει σήµερα η χώρας µας 
αποτελούν το αποτελεσµατικότερο και ταυτόχρονα οικονοµικότερο οπλικό σύστηµα 
που υπάρχει σήµερα.  Η εγγενής µάλιστα δυνατότητα του F-16 να συνεργάζεται και να 
επιχειρεί µαζί µε το F-35 θα προσδώσει στην Πολεµική Αεροπορία την ισχυρότερη 
δύναµη αποτροπής και αντιµετώπισης απειλών του 21ου αιώνα.  Αυτό το µοντέλο 
συνεργασίας επέλεξαν να υιοθετήσουν πολλές προηγµένες Πολεµικές Αεροπορίες. 



Οι σχεδιαστικές παρεµβάσεις που στοχεύουν στην διαλειτουργικότητα και 
δικτυοκεντρικότητα µας βοηθούν στη διατήρηση της αποτρεπτικής µας ικανότητας στα 
ανώτερα δυνατά επίπεδα ιδιαίτερα όταν  διαθέτουµε περιορισµένους οικονοµικούς 
πόρους. 

Ολοκληρώνοντας νοµίζω ότι δεν χρειάζεται να τονίσουµε ξανά τις τεράστιες 
οικονοµικές προκλήσεις που αντιµετωπίζει ο κόσµος και ιδιαίτερα η χώρα µας.  
Πρωτοβουλίες που να βασίζονται σε µία ισόρροπη διαδικασία ενίσχυσης και 
εκσυγχρον ισµού των υπαρχόντων µέσων αλλά κα ι απόκτησης του 
αποτελεσµατικότερου οπλικού συστήµατος για το µέλλον µε ενίσχυση της δια-
λειτουργικοτητας και δικτυοκεντρικοτητας µεσω αναβαθµίσεων και µέσω µιας 
υγειούς αµυντικής βιοµηχανίας αλλά και της οµοιογένειας και υποστηριξιµότητος του 
στόλου, µε χρήση δοκιµασµένων συστηµάτων αποτελούν την καλύτερη επιλογή για 
την αύξηση της αµυντικής δυνατότητας της χώρας. 

Όπως θα έλεγε κάποιος, αν δεν µπορείς να αλλάξεις την κατεύθυνση του ανέµου θα 
πρέπει να ρυθµίσεις τη θέση των πανιών σου προκειµένου να φτάσεις στο στόχο σου. 


