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Αυτή είναι η αντιαεροπορική άμυνα που 

ενεργοποιήθηκε μετά τις τουρκικές 

προκλήσεις  

 
Από ποια όπλα αποτελείται η αντιαεροπορική 
άμυνα της Ελλάδας; 

Με διαταγή του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου, όλα 

τα αντιαεροπορικά συστήματα που βρίσκονται στα νησιά του Αιγαίου 

μπαίνουν σε καθεστώς «κόκκινου συναγερμού» μετά και το 

μπαράζ παραβιάσεων από τουρκικά F-16. 

Από το βράδυ της Τετάρτης, βγήκαν από τα στρατόπεδα τα αντιαεροπορικά 

συστήματα του Στρατού Ξηράς και της Πολεμικής Αεροπορίας στα νησιά 

και αναπτύχθηκαν σε προχωρημένες θέσεις, ώστε με τα ραντάρ τους να 

παρακολουθούν και να εγκλωβίζουν, αν χρειαστεί, όλα τα «άγνωστα 

αεροσκάφη», στην πράξη τα τουρκικά δηλαδή, που πετούν στο χώρο 

ευθύνης τους. 

Μέχρι τώρα τα ελληνικά μαχητικά ή και τα πολεμικά πλοία μας, 

εγκλώβιζαν τα τουρκικά αεροσκάφη. Πλέον, η διαταγή είναι τα τελευταία 

να εγκλωβίζονται και από την ξηρά. 

Αυτό σημαίνει ότι οι τούρκοι πιλότοι- που θα καταλαβαίνουν από τα 

συστήματα που διαθέτει το αεροσκάφος τους ότι είναι «λοκαρισμένοι» από 

παντού- θα γνωρίζουν ότι βρίσκονται ένα βήμα πριν καταρριφθούν. 
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Από ποια όπλα, όμως, αποτελείται η αντιαεροπορική άμυνα της χώρας; 

PATRIOT 

Το σύστημα PATRIOT είναι αμερικανικής κατασκευής και εντάχθηκε στην 

ΠΑ το 2003. 

Είναι κινητό αντιαεροπορικό σύστημα μεγάλου βεληνεκούς (HSAM) με 

εμβέλεια ραντάρ έρευνας 170 χλμ. και μέγιστο βεληνεκές εμπλοκής 150 

χλμ. 

Αποτελείται από: 

• το Κέντρο Συντονισμού και Πληροφοριών (ICC) 

• το Ραντάρ (Radar Set) 

• το Σταθμό Ελέγχου Εμπλοκής (ECS) και 

• τους Σταθμούς Εκτόξευσης (Launching Stations). 

Η Μονάδα πυρός ελέγχει μέχρι 16 σταθμούς εκτόξευσης, οι οποίοι μπορούν 

να τοποθετηθούν και να επιχειρήσουν σε αποστάσεις μέχρι 30 χλμ από το 

σταθμό εμπλοκής, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη κάλυψη περιοχής. Έχει 

δυνατότητα ταυτόχρονης εμπλοκής 9 στόχων (Τακτικοί, Βαλλιστικοί, 

Cruise πύραυλοι και αεροσκάφη). 

Το κάθε Κέντρο Συντονισμού Πληροφοριών ελέγχει και συντονίζει μέχρι 6 

ECS, και διασυνδέεται με το Εθνικό Σύστημα Αεροπορικού Ελέγχου. 

Η ΠΑ διαθέτει 2 Κέντρα Συντονισμού-Πληροφοριών και 6 Σταθμούς 

Ελέγχου Εμπλοκής με 6 Σταθμούς εκτόξευσης το 
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καθένα. 

 

S-300 PMU1 

Το σύστημα Κ/Β S-300 PMU1 είναι ρωσικής κατασκευής και εντάχθηκε 

στην ΠΑ το 2000. 

Είναι κινητό πυραυλικό αντιαεροπορικό σύστημα, σχεδιασμένο να παρέχει 

κάλυψη στρατευμάτων και ζωτικών εγκαταστάσεων, από αεροπορικές 

απειλές προερχόμενες από οποινδήποτε τύπο αεροδυναμικού στόχου, καθώς 

και από βαλλιστικούς ή τακτικού πεδίου μάχης πυραύλους. 

Είναι πολυκάναλο, παντός καιρού σύστημα και περιλαμβάνει 

υποσυστήματα αποκάλυψης και προσδιορισμού στόχων και συμπλέγματα 

πυραύλων αεράμυνας (μέχρι 4 στο 
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σύστημα). 

 

ΒΕΛΟΣ 

Το σύστημα ΒΕΛΟΣ είναι eλβετικής κατασκευής και εντάχθηκε στην ΠΑ 

το 1982. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αναβάθμισης του συστήματος. 

Είναι κινητό αντιαεροπορικό σύστημα μικρού βεληνεκούς (SHORAD), 

παντός καιρού και συνδυάζει βλήματα και πυροβόλα. 

Αποστολή του συστήματος είναι η παροχή Α/Α προστασίας τακτικών και 

στρατηγικών στόχων από απειλές αέρος με ικανότητα αντιμετώπισης αφων 

και βλημάτων σε χαμηλά και μεσαία ύψη. 

Έχει ικανότητα αυτόματης παρακολούθησης 20 στόχων, και ταυτόχρονης 

εμπλοκής 6 στόχων (τέσσερα (4) με βλήματα και δύο (2) με πυροβόλα σε 

αποστάσεις 16 ΚΜ με 4 ΚΜ αντίστοιχα). 

Crotale NG/GR 

Το σύστημα CROTALE NG/GR είναι γαλλικής κατασκευής και εντάχθηκε 

στην ΠΑ το 2003. 

Είναι κινητό αντιαεροπορικό σύστημα μικρού βεληνεκούς (SHORAD), 

παντός καιρού. Το σύστημα ενσωματώνει σε ένα κλωβό τα RADAR 

έρευνας και εγκλωβισμού, το σύστημα FLIR, το σύστημα ελέγχου πυρός 

καθώς και τον εκτοξευτή βλημάτων. 
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Αποστολή του συστήματος είναι η παροχή Α/Α προστασίας τακτικών και 

στρατηγικών στόχων από απειλές αέρος με ικανότητα αντιμετώπισης αφων 

και βλημάτων σε χαμηλά και μεσαία ύψη. 

Το σύστημα είναι τοποθετημένο σε ρυμουλκούμενο όχημα και διαθέτει 

RADAR έρευνας, εμβέλειας 20 χλμ, RADAR/FLIR εγκλωβισμού με 

εμβέλεια 20 χλμ και εκτοξευτή με δύο φορείς των (4) τεσσάρων βλημάτων 

έκαστος. 

 

TOR M1 

Το σύστημα TOR-M1 είναι Ρωσικής κατασκευής και εντάχθηκε στην ΠΑ 

το 2001. 

Είναι αυτοκινούμενο ερπυστριοφόρο αντιαεροπορικό σύστημα μικρού 

βεληνεκούς (SHORAD), παντός καιρού. Το σύστημα ενσωματώνει σε ένα 

κλωβό τα RADAR έρευνας και εγκλωβισμού, το σύστημα ελέγχου πυρός 

καθώς και τον εκτοξευτή βλημάτων. 

Αποστολή του συστήματος είναι η παροχή Α/Α προστασίας τακτικών και 

στρατηγικών στόχων από απειλές αέρος με ικανότητα αντιμετώπισης αφων 

και βλημάτων σε χαμηλά και μεσαία ύψη. 

Το σύστημα έχει ενσωματωμένα το Radar έρευνας με εμβέλεια 25χλμ, το 

Radar/TV CAMERA εγκλωβισμού με εμβέλεια 25χλμ και το σύστημα 

εκτόξευσης με δύο POD των (4) τεσσάρων βλημάτων έκαστο. 
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Stinger 

Το STINGER είναι ένα φορητό όπλο αεράμυνας (MANPAD), 

Αμερικανικής και Ευρωπαϊκής κατασκευής. Είναι σχεδιασμένο για την 

αντιμετώπιση Α/Φ ή ελικοπτέρων ιπταμένων σε χαμηλά και πολύ χαμηλά 

ύψη. 

Το σύστημα εγκλωβίζει τους στόχους μέσω IR All Aspect Seeker, και 

επιτυγχάνει την καταστροφή τους με την πρόσκρουση σ’ αυτούς. 

Rheinmetall 

Το αντιαεροπορικό πυροβόλο MK 20-MOD.RH είναι όπλο Γερμανικής 

κατασκευής. Η ταχυβολία του όπλου και η ακρίβεια βολής, επιτρέπουν την 

προσβολή στόχων σε χαμηλά και πολύ χαμηλά ύψη, καθώς και την 

αντιμετώπιση επίγειων στόχων. 

Το δραστικό βεληνεκές για εναέριους στόχους ανέρχεται στα 1,2 χλμ μέτρα 

ενώ για επίγειους στόχους ανέρχεται στα 2,5 χλμ. 

Το σκοπευτικό του όπλου διαθέτει υπολογιστή ο οποίος τροφοδοτείται, 

κατά προσέγγιση, με τα στοιχεία του στόχου (απόσταση – ταχύτητα) από 

τον χειριστή του όπλου. 

 


