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Γράφει | Γεώργιος Γκουγκουλίδης, PhD

το τελευταίο διάστημα με 
την οικονομική κρίση να 
μαστίζει την ελλάδα, αλλά 
σταδιακά και την υπόλοιπη 
ευρώπη, οι Ένοπλες Δυνά-
μεις έχουν μπει για τα καλά 
στο χορό της περικοπής 
των εξοπλισμών, αλλά και 
της περιστολής των δαπα-
νών. Παρόλα αυτά, επειδή η 
άμυνα μιας χώρας δεν επι-
δέχεται υποχωρήσεις, θα 
πρέπει σε τέτοιες δύσκο-
λες περιόδους να βρεθούν 
εναλλακτικές πρακτικές. Η 
χρήση κοινών μέσων και 
συστημάτων θα μπορούσε 
να αποτελέσει μια επιτυ-
χημένη πρακτική, καθώς 
αυξάνει κατακόρυφα την 
ομοιοτυπία, ενώ παράλ-
ληλα μειώνει δραματικά 
το συνολικό κόστος. Ποιο 
όμως θα ήταν αυτό το σύ-
στημα που θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί από όλους 
τους κλάδους των ενόπλων 
Δυνάμεων; τι χαρακτηρι-
στικά θα έπρεπε να συγκε-
ντρώνει ώστε να εξυπηρε-
τεί πολλαπλές και ποικίλες 
αποστολές; Η απάντηση στο 
ερώτημα ονομάζεται πτε-
ρυγόπλοια. 

Κάτω:  Πτερυγόπλοιο τύπου Α90 Orlyonok σε 
στατική έκθεση στο Γιούζνογιε τούσινο της μόσχας.
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ταλλεύεται το φαινόμενο επίδρασης επιφανείας, 
δηλαδή την αύξηση της άντωσης.

εξελιξΗ των σΚΑφων WIG
Το φαινόμενο αύξησης της άντωσης σε χαμη-

λή πτήση ήταν γνωστό στους πιλότους αεροσκα-
φών αρκετά πριν κάνουν την εμφάνισή τους τα 
πρώτα πτερυγόπλοια κατά τη δεκαετία του ‘60. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι πιλότοι βομβαρ-
διστικών κατά το Β’ παγκόσμιο πόλεμο, οι οποί-
οι πετούσαν πολύ κοντά στην επιφάνεια της θά-

Για πολλούς μοιάζει με αεροπλάνο, υπάρχουν 
ωστόσο σημαντικές διαφορές όπως θα δούμε πα-
ρακάτω. Τα πτερυγόπλοια κανονικά ανήκουν στα 
αερόστρωμνα σκάφη, μαζί με τα χόβερκραφτ και 
τα Πλοία Επίδρασης Επιφανείας (Surface Effect 
Ship: SES). Θα μπορούσαν επίσης να θεωρη-
θούν συγγενικά ως προς τα υδροπτέρυγα, μιας 
και ο μηχανισμός δημιουργίας της άντωσης είναι ο 
ίδιος. Σαν ορισμό θα λέγαμε ότι είναι κάθε σκάφος 
το οποίο επιχειρεί σε τέτοια απόσταση από κάποια 
επιφάνεια (θάλασσα, έδαφος, κλπ), ώστε να εκμε-

Ο αναγνώστης είναι πιθανό να γνωρίζει 
μια από τις εναλλακτικές ονομασίες του 
συγκεκριμένου τύπου σκαφών, όπως 

εκρανοπλάνο (Ekranoplan), GEM (Ground Effect 
Machine), WISES (Wing In Surface Effect Ship), 
κλπ. Η ονομασία όμως που έχει πλέον καθιερω-
θεί στη διεθνή βιβλιογραφία είναι αυτή του WIG 
(Wing In Ground effect), η οποία στα Ελληνικά θα 
μπορούσε να αποδοθεί ως «πτέρυγα υπό την επί-
δραση επιφανείας» ή απλούστερα ως «πτερυγό-
πλοιο». Τι είναι όμως το πτερυγόπλοιο;

Αριστερά: το Κμ ή «τέρας της 
Κασπίας» σε δοκιμές.

Κάτω: το Α90 Orlyonok ήταν το πλέον 
επιτυχημένο πτερυγόπλοιο της ρωσικής 
βιομηχανίας και προοριζόταν για 
μεταφορά στρατευμάτων και υλικών.

Απέναντι: Πτερυγόπλοιο τύπου Orlyonok 
εκτελεί μεταβολή πορείας.
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πάνω μέρος της ατράκτου για προσβολή στόχων 
επιφανείας. Παραδόθηκε στο ναυτικό το 1989 και 
παρέμεινε σε υπηρεσία μέχρι το 2003. Ένα δεύτε-
ρο σκάφος ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 1988, 
αλλά τελικά δεν παραδόθηκε ποτέ. Ο αρχικά το-
ποθετημένος οπλισμός αφαιρέθηκε, προκειμένου 
το σκάφος να διαμορφωθεί σε ρόλο έρευνας και 
διάσωσης, λαμβάνοντας την ονομασία Spasatel. 
Αναλυτικά στοιχεία με τα κύρια χαρακτηριστικά 
των προαναφερόμενων σκαφών παρουσιάζο-
νται στον πίνακα 2.

Αντίθετα ο εμπορικός τομέας διακρίνεται από 
σκάφη αρκετά μικρότερα σε μέγεθος, σε σχέση 
με τις στρατιωτικές εκδόσεις. Στον εμπορικό το-
μέα τα περισσότερο διαδεδομένα σκάφη είναι το 
Volga 2, κατασκευασμένο το 1980, καθώς και το 
Aquaglide του 1995. Πέρα από το CHDB, άλλα με-
γάλα σχεδιαστικά γραφεία όπως η Sukhoi ασχο-
λήθηκαν με τη σχεδίαση πτερυγόπλοιων, χωρίς 
όμως να μπουν ποτέ σε παραγωγή. Από αυτά ξε-
χωρίζουμε το μικρό επιβατηγό Sukhoi OKB WIG 
S-90-8, καθώς και το φουτουριστικό σχέδιο S-90-
200 με μεταφορική ικανότητα 210 επιβατών και 
δύο ατράκτους.

Εν αντιθέσει με τη ρωσική σχολή, η γερμανι-
κή έχει καταφέρει να διατηρήσει μια συνέχεια μι-
σού αιώνα. Το πρώτο πτερυγόπλοιο σχεδιασμένο 
από τον Dr Alexander Lippisch έφερε την ονομα-
σία Χ112 και πέταξε για πρώτη φορά το 1963. Τα 
αποτελέσματα από τα πειράματα με το Χ112 οδή-
γησαν στην κατασκευή του Χ113 από την εται-
ρεία Rheinflugzeugbau, στην οποία ο Lippisch 
ήταν αρχισχεδιαστής. Το σκάφος πέταξε για πρώτη 
φορά το 1970 και τα επιτυχημένα αποτελέσματα 

γαλύτερο σε βάρος μετά το επίσης ρωσικό An-225 
Cossack, και το Airbus A-380F. Το σκάφος πραγ-
ματοποίησε την πρώτη του πτήση το 1966 και τα 
πειράματα που κράτησαν 15 περίπου χρόνια απέ-
δειξαν την επιτυχία του εγχειρήματος, ενώ αποτέ-
λεσε τη βάση για τα επόμενα σχέδια. Δυστυχώς, 
δεν σώζεται κάποιο από τα σκάφη σήμερα, μιας 
και το πρώτο καταστράφηκε το 1969 και το δεύτε-
ρο το 1980, και τα δύο από χειριστικά λάθη.

Έξι χρόνια μετά την πρώτη πτήση του ΚΜ, 
ένα δεύτερο πτερυγόπλοιο ξεκίνησε τις δοκιμές 
(1972). Πρόκειται για το Α90 Orlyonok, το οποίο 
αν και μικρότερο σε μέγεθος από τον προκάτοχό 
του, είναι αναμφισβήτητα το πλέον πετυχήμενο 
πτερυγόπλοιο της ρωσικής βιομηχανίας. Το σκά-
φος προοριζόταν κυρίως για μεταφορά στρατιω-
τικού υλικού και στρατευμάτων. Συνολικά πέντε 
σκάφη κατασκευάστηκαν, από τα οποία τρία πα-
ραδόθηκαν στο Σοβιετικό Ναυτικό το 1978, ’79 και 
’80. Από αυτά το ένα καταστράφηκε σε ατύχημα 
το 1992. Το Ναυτικό ήταν τόσο εντυπωσιασμένο 
από τις επιδόσεις των σκαφών που σχεδίαζε την 
απόκτηση 120 πτερυγόπλοιων! Ωστόσο ο υπουρ-
γός Άμυνας Ουστίνοφ, υπέρμαχος των πτερυγό-
πλοιων, πέθανε το 1985 και η χρηματοδότηση στο 
φιλόδοξο αυτό πρόγραμμα διακόπηκε.

Πριν το θάνατο του Ustinov, ένα ακόμη φιλό-
δοξο σχέδιο υπό την ονομασία Lun 903 βρισκόταν 
σε εξέλιξη. Το πρώτο Lun ξεκίνησε να κατασκευ-
άζεται το 1983, ενώ η πρώτη του πτήση έγινε το 
1987. Το σκάφος ήταν ένα ακόμη εντυπωσιακό 
σε μέγεθος πτερυγόπλοιο, το πέμπτο μεγαλύτε-
ρο σε βάρος αεροσκάφος που κατασκευάστηκε 
ποτέ! Έφερε έξι βλήματα SS-N-22 Sunburn στο 

λασσας όποτε αυτό ήταν εφικτό, προκειμένου 
να εξοικονομήσουν καύσιμα, μετά την εκτέλεση 
βομβαρδισμών.

Για την ιστορία, το πρώτο σκάφος το οποίο κα-
τασκευάστηκε εξαρχής για να λειτουργεί υπό την 
επίδραση επιφανείας ήταν το πειραματικό σκάφος 
Aerosledge No8 από το Φινλανδό Kaario το 1935. 
Η ιδέα εγκαταλείφθηκε μέχρι τις αρχές της δεκα-
ετίας του ‘60, όταν ο Ρώσος Alexeev ξεκίνησε το 
πρώτο σοβαρό πρόγραμμα ανάπτυξης πτερυγό-
πλοιων, των γνωστών εκρανοπλάνων, για λογα-
ριασμό του Σοβιετικού Ναυτικού. Την ίδια εποχή 
με τον Alexeev, ο Γερμανός Lippisch ανέπτυσσε 
μια διαφορετική μορφή πτερυγόπλοιου βασιζό-
μενη σε οπισθοκλινείς πτέρυγες Δέλτα. Αυτοί οι 
δύο τύποι σκαφών αποτελούν και τις δύο μεγά-
λες σχολές στο χώρο σχεδιάσεως πτερυγόπλοι-
ων, ρωσική και γερμανική.

Η ρωσική σχολή έχει να επιδείξει ένα ικανό 
πλήθος διαφορετικών πτερυγόπλοιων στο διά-
στημα μεταξύ ’60 και ’90, σχεδόν όλα σχεδιασμένα 
από το Κεντρικό Γραφείο Σχεδίασης Υδροπτέρυ-
γων (CHDB) Alexeev. Επειδή η πλειονότητα των 
σκαφών αφορούσαν στρατιωτικές εφαρμογές, 
τα προγράμματα αυτά ήταν άκρως απόρρητα, γι’ 
αυτό ακόμη και σήμερα δεν έχουμε πάρα πολλά 
στοιχεία. Από τα σκάφη αυτά θα εξετάσουμε τα 
τρία σπουδαιότερα.

Το πλέον εντυπωσιακό είναι το ΚΜ (Korabl-
Maket: μοντέλο πλοίου), αυτό που οι Δυτικοί 
ονόμασαν «Τέρας της Κασπίας» όταν το είδαν για 
πρώτη φορά με τους δορυφόρους τους. Πρόκειται 
για το μεγαλύτερο αεροσκάφος σε μήκος (92,4 m) 
που κατασκευάστηκε ποτέ, ενώ είναι το τρίτο με-
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Δεξιά: το Aquaglide-5 
της ΑττΚ.

Κάτω: τα τρία 
ζεύγη εκτοξευτών 
βλημάτων Moskit 
στη ράχη του Lun.

τεχνολογίας hoverwing που συνδυάζει την τεχνο-
λογία χόβερκραφτ και WIG. Τέλος, η εταιρεία Wing 
Ship Technology ιδρύθηκε το 2007 στην Κορέα 
και κατασκευάζει το σκάφος WSH 500, που εν-
σωματώνει χαρακτηριστικά από την παραπάνω 
τεχνολογία.

Οι δύο σχολές που μόλις περιγράψαμε πα-
ρουσιάζουν αρκετές διαφορές μεταξύ τους στη 
φιλοσοφία σχεδίασης. Η ρωσική σχολή διαφέρει 
σε σχέση με τη γερμανική στο ότι τα σκάφη της 
ακολουθούν τη φιλοσοφία πλοίων που πετούν, 

την παραγωγή του οκταθέσιου σκάφους Airfisch 
8, το οποίο είναι πιστοποιημένο από τον Γερμανι-
κό Νηογνώμονα (GL). Τα δικαιώματα του αγορά-
στηκαν από τη Σιγκαπουριανή εταιρεία Flightship 
Ground Effect Pte, η οποία το κατασκεύαζε με την 
επωνυμία  Flightship FS-8. Μια άλλη Σιγκαπου-
ριανή εταιρεία, η WidgetWorks Singapore Pte, 
αγόρασε τα δικαιώματα του Airfisch 8 το 2004, και 
πλέον κατασκευάζει τα σκάφη WG-8 A/B. Παράλ-
ληλα, το Γερμανικό Υπουργείο Έρευνας και Ανά-
πτυξης ζήτησε από τον Fischer την ανάπτυξη της 

οδήγησαν σε ένα συμβόλαιο με τη Γερμανική κυ-
βέρνηση για την κατασκευή του Χ114. Το τελευ-
ταίο πέταξε το 1977, αλλά η περαιτέρω ανάπτυξη 
σταμάτησε μετά τη συντριβή του σκάφους λόγω 
χειριστικού λάθους.

Τα ηνία πήρε τη δεκαετία του ’80 ο μέχρι τότε βο-
ηθός του Lippisch, Hanno Fischer, ο οποίος ίδρυσε 
το 1979 την εταιρεία Fischer Flugmechanik που 
ανέπτυξε τη σειρά σκαφών Airfisch και Hoverwing. 
To 1997 σε συνεργασία με τον Klaus Matjasic δη-
μιούργησαν την εταιρεία Airfoil Development για 
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συμπιέζονται πέρα από τα ακροπτερύγια, με απο-
τέλεσμα να αυξάνει το ενεργό διάταμα σε σχέση 
με το γεωμετρικό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την 
αύξηση της άντωσης.

Ιδιαίτερα οι λάτρεις της Formula 1 ίσως να 
γνωρίζουν το αντίστοιχο φαινόμενο στα αυτοκί-
νητα. Οι θρυλικές Lotus Ford 78 και 79 έφεραν την 
επανάσταση στους αγώνες F1 και έμειναν στην 
ιστορία ως τα αυτοκίνητα επίδρασης επιφανείας 
(ground effect cars). Το φαινόμενο χρησιμοποιή-
θηκε αντίστροφα απ’ ότι στα πτερυγόπλοια. Αντί 
να δημιουργήσουμε άντωση, το φαινόμενο χρη-
σιμοποιείται για να «κολλήσει» το αυτοκίνητο στην 
πίστα, με αποτέλεσμα να μπορεί να αναπτύξει με-
γαλύτερες ταχύτητες στις στροφές. Προκειμένου 
να εκμεταλλευτούν το φαινόμενο επιφανείας, οι 
μηχανικοί της Lotus διαμόρφωσαν το δάπεδο του 
αυτοκινήτου κατά τέτοιο τρόπο ώστε να σχημα-
τίζει ανεστραμμένη αεροτομή. Επιπλέον πρόσθε-
σαν πλευρικές πτέρυγες τις οποίες μόνωσαν με 
πλευρικές «ποδιές» ώστε να αυξηθεί η ενεργός 
επιφάνεια [4]. Αποτέλεσμα, η Lotus κέρδισε τον 
τίτλο κατασκευαστών, ενώ οι οδηγοί της Αντρέ-
τι και Πήτερσον έλαβαν την πρώτη και δεύτερη 
θέση αντίστοιχα!

ΚΑτΗΓΟριΟΠΟιΗσΗ  
των σΚΑφων WIG

Υπάρχουν διάφοροι τύποι πτερυγόπλοιων που 
έχουν να κάνουν συνήθως με τον τύπο των πτε-
ρύγων:

εκρανοπλάνα πρώτης γενιάς με λόγο διατάμα-•	
τος μεταξύ 2 και 3,

γράψουμε εν συντομία πως δημιουργείται το φαι-
νόμενο επιφανείας. Το φαινόμενο συνίσταται στην 
αύξηση της άντωσης σε σχέση με την ελεύθερη 
πτήση, στην περίπτωση που η απόσταση από την 
επιφάνεια είναι μικρότερη από το 30% της μέσης 
αεροδυναμικής χορδής. Συγκεκριμένα έχουμε 
αύξηση του λόγου άντωσης προς οπισθέλκουσα, 
που μπορεί ακόμα και να διπλασιασθεί σε σχέση 
με ένα συμβατικό αεροπλάνο. Είναι ευνόητο ότι 
όσο μικρότερο το ύψος πτήσης, τόσο εντονότερη 
είναι η επίδραση της επιφάνειας.

Συγκεκριμένα, στο κάτω μέρος της πτέρυγας 
αναπτύσσεται υψηλότερη πίεση απ’ ότι στο πάνω 
μέρος. Η διαφορά της πίεσης επί την επιφάνεια 
της πτέρυγας μας δίνει τη δύναμη της άντωσης. 
Στην άκρη όμως του πτερυγίου υπάρχει επικοι-
νωνία, με αποτέλεσμα αέρας να μετακινείται από 
την πλευρά υψηλής πίεσης σε αυτή της χαμη-
λής. Έτσι δημιουργείται αυτό που αποκαλούμε 
στροβιλισμός ακροπτερυγίου. Η ενέργεια που 
περικλείεται στους στροβίλους αυτούς είναι στην 
ουσία χαμένη ενέργεια και συμβάλει στη δημι-
ουργία της επαγωγικής οπισθέλκουσας. Πτέρυ-
γες με μεγάλο λόγο διατάματος έχουν ασθενέ-
στερους στροβιλισμούς ακροπτερυγίων, άρα και 
μικρότερη επαγωγική οπισθέλκουσα. Σε ελεύ-
θερη πτήση οι στροβιλισμοί αυτοί έχουν περισ-
σότερο χώρο για να αναπτυχθούν απ’ ότι όταν το 
αεροσκάφος βρίσκεται κοντά στο έδαφος. Όταν 
το αεροσκάφος πετάει κοντά στο έδαφος, η δι-
αρροή αέρα από την κάτω πλευρά της πτέρυγας 
στην πάνω περιορίζεται, άρα και οι στροβιλισμοί 
είναι ασθενέστεροι. Παράλληλα, οι στροβιλισμοί 

ενώ τα γερμανικά, αεροπλάνων που πετάνε μόνο 
υπό την επίδραση επιφανείας. Αποτέλεσμα των δι-
αφορετικών σχεδιάσεων είναι τα ρωσικά σκάφη 
να έχουν υψηλές ταχύτητες, ενώ τα γερμανικά 
υψηλή ευελιξία.

λειτΟύρΓιΑ  
των σΚΑφων WIG

Όπως ήδη είπαμε το πτερυγόπλοιο μοιάζει 
εξωτερικά με αεροσκάφος. Οι κύριες διαφορές 
που το κάνουν να ξεχωρίζει είναι ο μικρός λόγος 
διατάματος –εκπέτασμα προς μέση χορδή, ή χον-
δρικά μήκος προς μέσο πλάτος μιας πτέρυγας– 
της κύριας πτέρυγας, οι πλωτήρες στο τέλος των 
ακροπτερυγίων (endplates), το υψηλά τοποθετη-
μένο οριζόντιο ουραίο πτέρωμα (empenage) το 
οποίο βρίσκεται εκτός επίδρασης επιφανείας, κα-
θώς και διάφορα βοηθήματα απονήωσης. Ένα από 
αυτά είναι οι μηχανές που χρησιμοποιούνται για να 
δημιουργήσουν στρώμα αέρα κάτω από τις πτέρυ-
γες και οι οποίες είναι τοποθετημένες στο πρωραίο 
τμήμα του σκάφους. Το άλλο αφορά το γεωμετρικό 
σχήμα της ατράκτου του σκάφους. Το κάτω μέρος 
αυτής είναι παρόμοιο με τη γάστρα ενός πλοίου 
υψηλών ταχυτήτων, δηλαδή μονής ή διπλής ακμής 
(single, double chine), βαθμωτό (stepped), ενώ 
διαθέτουν τις περισσότερες φορές αντιδιαβροχι-
κές λωρίδες (spray rails), ή και υδροπτέρυγες. 
Ένας άλλος τρόπος είναι η χρήση αεροθαλάμου στο 
κάτω μέρος της γάστρας, ο οποίος λειτουργεί όπως 
ακριβώς και στα αερόστρωμνα πλοία.

Για να αντιληφθούμε όμως με ποιον τρόπο 
ακριβώς λειτουργεί ένα τέτοιο σκάφος, θα περι-

ΠινΑΚΑσ 1: ΓενιΚΑ χΑρΑΚτΗριστιΚΑ Κύριων μεσων μετΑφΟρων των ελλΗνιΚων εΔ
τύπος C-130H C-27J Spartan CH-47D Chinook NH90 Zubr

Κατασκευαστής Lockheed Alenia Boeing NHIndustries Almaz

Χρήστης Π.Α. Π.Α. Ε.Σ. Ε.Σ. Π.Ν.

Αριθμός σε υπηρεσία 15 12 15 4  (+16) 3

Μήκος (m) 29,8 22,7 30,1 16,13 57

Εκπέτασμα πτερύγων (m)
Διάμετρος στροφείου (m)
Πλάτος (m)

40,4 28,7 18,3 16,3 25,6

Φορτίο (tn) 20 11,5 12,7 4,2 130

Στρατιώτες 64 60 55 20 500

Εναλλακτικό φορτίο 2 x M113 3 άρματα ή 10 
τεθωρακισμένα

Κινητήρες 4× T56-A-15 2× AE2100-D2A 2× T55-GA-712 2× RTM322-01/9 5x NK12MV (3 
πρόωσης, 2 ανύψωσης)

Ισχύς ανά κινητήρα(kW) 3.430 3.460 2.796 1.662 8.700

Μέγιστη ταχύτητα (kt) 320 325 170 162 65

Ακτίνα δράσης (nm) 2.050 1.000 400 432 300

Κόστος (εκατομμύρια $)* 51 33,35 32 24,32 50 

(*) Εκτιμώμενα κόστη προερχόμενα από http://www.aircraftcompare.com/
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εκρανοπλάνα δεύτερης γενιάς με λόγο διατά-•	
ματος 6,
Lippisch με οπισθοκλινείς πτέρυγες Δέλτα,•	
tandem, δηλαδή με πτέρυγες εν σειρά,•	
τύπου Volga με πτέρυγες τύπου S, και•	
hoverwing,  ένα υβριδικό σκάφος μεταξύ πτε-•	
ρυγόπλοιου και χόβερκραφτ.

Επίσης ταξινομούνται ανάλογα με τους κα-
νόνες του οργανισμού στον οποίο υπόκεινται. 
Εδώ εννοούμε τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανι-
σμό (International Maritime Organization: ΙΜΟ), 
καθώς και τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αερο-
πορίας (International Civil Aviation Organization: 
ICAO). Έτσι, έχουμε σκάφη:

που χρησιμοποιούν το φαινόμενο επιφανείας •	
ως βοηθητικό μέσο και έχουν συνεχή επαφή 
με το νερό. Είναι σκάφη υψηλών ταχυτήτων 
και διέπονται από τον Κώδικα Ασφαλείας Σκα-
φών Υψηλής Ταχύτητας (High Speed Craft - HSC 
Code 2000) του ΙΜΟ.
τύπου Α, τα οποία δεν μπορούν να λειτουργή-•	
σουν χωρίς την επίδραση επιφανείας και ακο-
λουθούν τους κανονισμούς του ΙΜΟ.
τύπου Β, τα οποία μπορούν να πετάξουν ψηλό-•	
τερα του ύψους επίδρασης επιφανείας για μι-
κρό χρονικό διάστημα, όπως λ.χ. για την απο-
φυγή εμποδίου. Τα σκάφη αυτά ακολουθούν 
τους κανονισμούς του ΙΜΟ και του ICAO.
τύπου Γ, τα οποία μπορούν να πετάξουν πα-•	
ρατεταμένα σε μεγάλο ύψος πέραν της ζώνης 
επίδρασης επιφανείας. Ακολουθούν τους κα-
νονισμούς του ΙΜΟ και του ICAO. ©

«Ε
Α&

Τ»

Οι στροβιλισμοί 
σχηματίζονται 

πλήρως σε 
μεγάλο υψόμετρο

Οι στροβιλισμοί 
«συμπιέζονται» 

κοντά στο έδαφος

Η δημιουργία 
του φαινομένου 

επίδρασης 
επιφανείας. 
(«ΕΑ&Τ»)

ΣΧΗΜΑ 1
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εκτός νερού (πηδάλια, έλικες κλπ), οπότε δεν επη-
ρεάζει την υποβρύχια ζωή. Μιας και δεν υπάρχει 
επαφή με τη θάλασσα δεν δημιουργεί απόνερα, 
όπως αντίστοιχα ταχέα σκάφη, άρα δεν προκαλεί 
διάβρωση στις ακτές και δεν θέτει σε κίνδυνο την 
ασφάλεια των λουόμενων αλλά και τα παραπλέ-
οντα μικρά σκάφη. 

Αυξημένη ασφάλεια όμως χαρακτηρίζει και το 
ίδιο το σκάφος. Το πτερυγόπλοιο πετά σε μικρό 
ύψος από την επιφάνεια της θάλασσας, έχοντας 
πάντα από κάτω του έναν διάδρομο προσγείω-
σης εάν προκύψει ανάγκη. Γι’ αυτό θα πρέπει να 
θεωρείται ως ασφαλέστερο σε σχέση με τα συμ-
βατικά αεροσκάφη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
της αυξημένης ασφάλειας είναι το περιστατικό 
που συνέβη κατά τις δοκιμές του Orlyonok. Σε 
μια από αυτές το σκάφος προσγειώθηκε σε πε-
τρώδη ακτή, χωρίς να παρατηρηθούν στην αρχή 
οι ρωγμές που προκλήθηκαν στο ουραίο τμήμα. 
Στην επόμενη δοκιμή κατά την οποία επικρατού-
σαν κακές καιρικές συνθήκες, το σκάφος προσέ-
κρουσε στο νερό με αποτέλεσμα να αποκολληθεί 
ολόκληρο το ουραίο τμήμα του σκάφους μαζί 
με τη μηχανή προώσεως! Ο ίδιος ο Alexeev που 
ήταν στο πιλοτήριο πήρε τα χειριστήρια και κατά-

οποίο παρουσιάζεται η απαιτούμενη ισχύς ανά βά-
ρος για δεδομένη ταχύτητα. (Σχήμα 3).

Η οικονομία στη χρήση τους συνίσταται επί-
σης στο γεγονός ότι δεν χρειάζονται αεροπορικές 
εγκαταστάσεις, όπως αεροδιαδρόμους, μειώνο-
ντας δραματικά το λειτουργικό κόστος. Μπορούν 
να απονηωθούν από οποιοδήποτε σημείο και να 
προσεγγίσουν μέρη όπως για παράδειγμα μικρά 
νησιά χωρίς υποδομές. Ιδιαίτερα για μια χώρα με 
πληθώρα νήσων όπως η Ελλάδα αντιλαμβάνεται 
κανείς πόσο σημαντική είναι η ιδιότητα αυτή.

Γενικότερα, τα πτερυγόπλοια έχουν προσβα-
σιμότητα σε μέρη που δεν μπορούν να προσεγ-
γίσουν άλλα σκάφη. Μπορούν να κινηθούν πάνω 
από πολύ ρηχά νερά, αντίθετα από το ρεύμα πο-
ταμών, δεν επηρεάζονται από την παλίρροια, ενώ 
αρκετά από αυτά διαθέτουν αμφίβιες δυνατότη-
τες. Μπορούν να υπερπηδήσουν εμπόδια, ενώ 
έχουν τη δυνατότητα κίνησης πάνω σε οποια-
δήποτε επιφάνεια, όπως θάλασσα, ξηρά, πάγο, 
χιόνι κλπ.

Παράλληλα, το πτερυγόπλοιο αποτελεί ένα 
οικολογικό σκάφος μιας και δεν διαταράσσει το 
θαλάσσιο οικοσύστημα στο οποίο κινείται. Το προ-
ωστήριο σκεύος που χρησιμοποιείται βρίσκεται 

Πέρα από τους κανονισμούς του ΙΜΟ, ο ρω-
σικός Νηογνώμονας λόγω και της συσσωρευ-
μένης τεχνογνωσίας έχει ασχοληθεί με θέματα 
κατηγοριοποίησης, ασφάλειας και επιθεώρησης 
των σκαφών τεχνολογίας WIG [2].

ΠλεΟνεΚτΗμΑτΑ
Τα πτερυγόπλοια διαθέτουν μια σειρά από πλε-

ονεκτήματα που οφείλονται στα μοναδικά χαρακτη-
ριστικά τους. Είναι ίσως περιττό να αναφερθούμε 
στα πλεονεκτήματα της υψηλής ταχύτητας ενός 
σκάφους. Απλά θα αναφέρουμε ότι η υψηλότερη 
ταχύτητα των πτερυγόπλοιων σε σχέση με οποιο-
δήποτε θαλάσσιο σκάφος τα κάνει ελκυστικά για 
κάθε εφαρμογή. Συνήθως, η υψηλή ταχύτητα έρχε-
ται με το τίμημα του υψηλού κόστους λόγω της με-
γάλης ισχύος των κινητήρων και συνεπακόλουθα 
της υψηλής κατανάλωσης καυσίμου. Παρόλ΄αυ-
τά, ρίχνοντας μια ματιά στο διάγραμμα Karman-
Gabrielli θα διαπιστώσουμε ότι τα πτερυγόπλοια 
πετυχαίνουν υψηλές ταχύτητες διατηρώντας πα-
ράλληλα υψηλή απόδοση (υψηλός λόγος άντωσης 
προς οπισθέλκουσα), άρα και οικονομία. (Σχήμα 2).  
Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουμε παρατηρώντας 
και την εναλλακτική μορφή του διαγράμματος, στο 

ΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ KARMAN-GABRIELLI ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ ΤΑ ΠΤΕΡΥΓΟΠλΟΙΑ 
ΠΕΤΥΧΑΙΝΟΥΝ ΥψΗλΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΥψΗλΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 
(ΥψΗλΟΣ λΟΓΟΣ ΑΝΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΠΙΣΘΕλΚΟΥΣΑ), ΑΡΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.

Απέναντι: εκτόξευση 
βλήματος Moskit από 
το πτερυγόπλοιο Lun.

Αριστερά: σύστημα 
PAR με 8 μηχανές 
απονήωσης στο 
πτερυγόπλοιο Lun.
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γάλο αριθμό μηχανών (π.χ. 10 για το ΚΜ). Στην 
πραγματικότητα οι περισσότερες από τις μηχα-
νές αυτές χρησιμοποιούνται για το μικρό χρονικό 
διάστημα της απονήωσης και απενεργοποιούνται 
στη συνέχεια, ή μπορεί να λειτουργούν με μειω-
μένη ισχύ. Για παράδειγμα από τις δέκα μηχανές 
του ΚΜ, οι οκτώ χρησιμοποιούνται για απονήωση 
και μόνο οι δύο για πρόωση.

Αυτό συμβαίνει γιατί απαιτείται υψηλή τα-
χύτητα προκειμένου να απονηωθεί το πτερυ-
γόπλοιο. Όσο αυξάνει η ταχύτητα όμως αυξάνει 
και η αντίσταση από την άλλη. Το πρόβλημα είναι 
ότι η υδροδυναμική αντίσταση είναι κατά πολύ 
μεγαλύτερη από την αεροδυναμική που παρου-
σιάζει ένα αεροπλάνο. Έτσι, κατά το σχεδιασμό 
του πτερυγόπλοιου λαμβάνεται υπόψη η ισχύς 
που απαιτείται ώστε το σκάφος να υπερβεί την 
υδροδυναμική αντίσταση, παρά την αντίσταση 
που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της πτήσης. 
Η αναλογία αυτή ισχύος φτάνει συνήθως στο 
εντυπωσιακό 5:1.

Για τον παραπάνω λόγο οι περισσότερες από 
τις εγκατεστημένες μηχανές χρησιμοποιούνται 
για να διοχετεύουν αέρα κάτω από τις πτέρυγες, 
υποβοηθώντας το σκάφος να αποκολληθεί από 
το νερό. Συνεπώς, οι μηχανές απονήωσης είναι 
τοποθετημένες στο πρωραίο τμήμα του σκάφους. 
Η παραπάνω τεχνική που χρησιμοποιείται προκει-
μένου να υποβοηθηθεί η απονήωση ονομάζεται 

φερε εκκινώντας τις μηχανές απονήωσης να το 
βγάλει στην ακτή χωρίς το σκάφος να βυθιστεί 
με την πλώρη (το γνωστό φαινόμενο “plow in” 
για τα αερόστρωμνα) και χωρίς κανείς να πάθει 
το παραμικρό!

Πέρα από την ασφάλεια, το σκάφος χαρακτη-
ρίζεται από εξαιρετική πλοϊμότητα, καθώς δεν έρ-
χεται σε επαφή με τα κύματα από τη στιγμή που θα 
απονηωθεί, οπότε μπορεί να επιχειρεί ακόμα και 
με μεγάλο κυματισμό. Έτσι, οι επιβάτες απολαμ-
βάνουν μια άνετη πτήση χωρίς φαινόμενα ναυτί-
ας. Επιπρόσθετα, δεν παρουσιάζει κραδασμούς 
κατά τη διάρκεια της πτήσης, οπότε δεν προκα-
λεί κόπωση σε επιβάτες και μηχανήματα. Για την 
ακρίβεια είναι το μοναδικό ταχύ θαλάσσιο μέσο 
που πληρεί την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/44/EC 
που αφορά κινήσεις και κραδασμούς. Παράλλη-
λα, λόγω του μικρού ύψους πτήσης δεν απαιτεί-
ται συμπίεση της καμπίνας, όπως σε ένα τυπικό 
αεροσκάφος, κάνοντας την πτήση ακόμη περισ-
σότερο άνετη.

Αρκετά από τα χαρακτηριστικά που αναφέρ-
θηκαν παρουσιάζουν σημαντικότατα επιχειρησι-
ακά πλεονεκτήματα σε στρατιωτικές εφαρμογές. 
Έτσι, το πτερυγόπλοιο μπορεί να διέλθει μέσα από 
ναρκοθετημένες περιοχές, ενώ είναι απρόσβλητο 
από τορπίλες και άλλα υποβρύχια όπλα. λόγω της 
υψηλής ταχύτητας, του χαμηλού ύψους πτήσης, 
αλλά και του γεγονότος ότι δεν δημιουργεί απόνε-

ρα, το πτερυγόπλοιο αποτελεί ένα δυσκολοεντό-
πιστο στόχο από τα ραντάρ του αντιπάλου. 

Τέλος, δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε και το 
συναίσθημα της ξεχωριστής εμπειρίας, το οποίο 
αν και δεν αποτελεί ουσιαστικό πλεονέκτημα, 
προσελκύει μια συγκεκριμένη μερίδα ανθρώ-
πων που επιδιώκουν το καινούργιο και το δια-
φορετικό.

μειΟνεΚτΗμΑτΑ
Τα πτερυγόπλοια όπως είδαμε δεν έχουν 

χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα και σε μεγάλη κλί-
μακα, ούτε έχουν μπει σε μαζική παραγωγή. 
Παράλληλα, πρόκειται για έναν σχετικά νέο 
τύπο σκάφους, οπότε η εμπειρία από τη χρήση 
του  είναι περιορισμένη. Αυτό συνεπάγεται ότι 
υπάρχουν ακόμη κάποιες τεχνικές δυσκολίες οι 
οποίες χρήζουν αντιμετώπισης. Στο κεφάλαιο 
αυτό θα αναφερθούμε στις δύο κύριες τεχνι-
κές δυσκολίες που  χαρακτηρίζουν τα πτερυ-
γόπλοια: την απονήωση και τη διαμήκη ευστά-
θεια του σκάφους. Οι δύο αυτές περιπτώσεις 
αναλύονται διεξοδικά στη βιβλιογραφία, ενώ 
έχουν συζητηθεί σε πληθώρα άρθρων και δη-
μοσιεύσεων.

Ο αναγνώστης ίσως απορεί πως ενώ στο προ-
ηγούμενο κεφάλαιο περιγράψαμε τις αρετές της 
οικονομίας των πτερυγόπλοιων, αρκετά από τα 
μοντέλα που εξετάσαμε φέρουν ένα αρκετά με-
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ευστάθεια, το αεροδυναμικό κέντρο πρόνευσης 
πρέπει να βρίσκεται πρύμα από το κέντρο βάρους, 
ενώ το αεροδυναμικό κέντρο ύψους πρέπει να 
βρίσκεται πλώρα του κέντρου βάρους. Τέλος, το 
κέντρο βάρους πρέπει να είναι πλησιέστερα στο 
αεροδυναμικό κέντρο ύψους. Οι παραπάνω θέ-
σεις ισχύουν για τη φάση πτήσης του πτερυγόπλοι-
ου. Όπως εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς δεν είναι 
εύκολο σχεδιαστικά να βελτιστοποιηθούν όλες οι 
παράμετροι ταυτόχρονα, ώστε για όλο το φάκελο 
λειτουργίας να ισχύουν ακριβώς τα παραπάνω. 
Αυτό συμβαίνει γιατί ενώ το κέντρο βάρους είναι 
ένα σταθερό σημείο, το αεροδυναμικό κέντρο με-
ταβάλλεται με τη γωνία προσβολής. 

Επειδή το ύψος πτήσης των πτερυγόπλοιων 
είναι εξαιρετικά χαμηλό, η απώλεια της ευστάθει-
ας μπορεί να έχει καταστροφικά αποτελέσματα. 
Για το λόγο αυτό και προκειμένου να βελτιωθεί η 

άντωση, η οπισθέλκουσα και η ροπή πρόνευσης. 
Στο σημείο αυτό ο συντελεστής της ροπής πρό-
νευσης παραμένει σταθερός για κάθε μεταβολή 
της γωνίας προσβολής. Η ευστάθεια ενός σκά-
φους εξαρτάται από τη σχετική θέση του κέντρου 
βάρους και του αεροδυναμικού κέντρου. Στην πε-
ρίπτωση όμως των πτερυγόπλοιων τα πράγματα 
είναι περισσότερο πολύπλοκα. Ένα πτερυγόπλοιο 
έχει δύο αεροδυναμικά κέντρα, το αεροδυναμικό 
κέντρο πρόνευσης και ύψους. Ένα σκάφος θεω-
ρείται σταθερό εάν η ροπή πρόνευσης είναι μηδέν 
στο κέντρο βάρους. Σχεδιαστικά αυτό μεταφράζε-
ται ως εξής σε σχέση με τη διάταξη των κρίσιμων 
αυτών σημείων επάνω στην πτέρυγα.

Το κέντρο βάρους βρίσκεται συνήθως στο 35% 
με 45% του μήκους της μέσης αεροδυναμικής 
χορδής, αντί για 25% με 30% που είναι για ένα 
κοινό αεροσκάφος. Για να έχει το σκάφος επαρκή 

PAR (Power Augmentation of Ram wings) και 
χρησιμοποιήθηκε ως επί το πλείστον από τους 
Ρώσους. Οι βοηθητικές αυτές μηχανές βελτιώ-
νουν παράλληλα την πλοϊμότητα του σκάφους 
και χρησιμοποιούνται επίσης κατά την προσνήω-
ση. Δυστυχώς το σύνολο της περίσσειας ισχύος 
δεν μπορεί να αξιοποιηθεί κατά τη διάρκεια της 
πτήσης πετυχαίνοντας υψηλότερη μέγιστη ταχύ-
τητα, καθώς σε ταχύτητες άνω των 300 κόμβων 
παρουσιάζονται θέματα ευστάθειας.

Η αεροδυναμική διαμήκης ευστάθεια κατά 
την πτήση ενός πτερυγόπλοιου έχει απασχολή-
σει τους σχεδιαστές για πάρα πολλά χρόνια. Για 
να γίνει κατανοητό το συγκεκριμένο πρόβλημα 
θα παραθέσουμε μερικές βασικές γνώσεις αε-
ροδυναμικής.

Αεροδυναμικό κέντρο ή κέντρο πίεσης είναι το 
σημείο εκείνο της πτέρυγας στο οποίο ασκούνται η 

ΠινΑΚΑσ 2: ΓενιΚΑ χΑρΑΚτΗριστιΚΑ των ΚύριΟτερων ρωσιΚων ΠτερύΓΟΠλΟιων
τύπος A90.150 Orlyonok Lun (σχέδιο 903) Κμ («τέρας της Κασπίας»)

Κατασκευαστής CDBH CDBH CDBH

Αριθμός σε υπηρεσία – (3) – (1) –

Μήκος (m) 58 75 92,4

Εκπέτασμα φτερών (m) 31,5 41 37,8

Φορτίο (tn) 30 137

Στρατιώτες 350 600 900

Κινητήρες 2x NK8 turbofan (απονήωση), 
1x NK12 turboprop (πρόωση) 8x NK87 turbofan 10x VD-7 (8 απονήωση + 2 πρόωση)

Ισχύς ανά κινητήρα(kW) 11.000 5.600

Μέγιστη ταχύτητα (kt) 220 300 270

Ακτίνα δράσης (nm) 1.080 1.620 1.000

Αριστερά: Απώλεια διαμήκους ευστάθειας του σκάφους Big Thunder Marine σε αγώνα ταχυπλόων στο Key West στις 9 νοεμβρίου 2011. Δεξιά: το σκάφος WSH 
500 της Κορεάτικης Wing Ship Technology βρίσκεται στο στάδιο των δοκιμών. σχήματα 2 & 3: διαφορετικές μορφές του διαγράμματος Karman-Gabrielli.

ΜΑΪΟΣ 2012 99|  



Άλλες χρήσεις που δεν απαιτούν ειδικό εξοπλι-
σμό είναι οι αμφίβιες επιχειρήσεις. Κάποια από τα 
σκάφη που είδαμε ενσωματώνουν αμφίβιες δυ-
νατότητες καθώς μπορούν να βγουν στην ακτή. 
Μπορούν να μεταφέρουν γρήγορα και με ασφά-
λεια στρατεύματα αλλά και υλικό, το οποίο μπορεί 
να ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος του πτερυγό-
πλοιου και να φτάνει ακόμα και σε τεθωρακισμέ-
να οχήματα. Γενικότερα, είναι σκάφη με μεγάλο 
ωφέλιμο φορτίο σε σύγκριση με άλλα θαλάσσια 
οχήματα του ίδιου μεγέθους. Έτσι θα μπορούσαν 
να χρησιμοποιηθούν κάλλιστα για τακτικές μετα-
φορές κλείνοντας το κενό μεταξύ πλοίων και αε-
ροσκαφών, όπως για παράδειγμα τα C-5 Galaxy.

Συνοπτικά θα λέγαμε ότι στο στρατιωτικό το-
μέα βρίσκουν πολλές εφαρμογές καθώς είναι 
σε θέση να αιφνιδιάσουν τον αντίπαλο μιας και 
μπορούν να εντοπιστούν επιτυχώς μόνο από αε-
ροσκάφη εναέριας επιτήρησης, ενώ τα ίδια είναι 
άριστα συστήματα για αναγνώριση και επιτήρηση 
θαλάσσιου χώρου.

Για το λόγο αυτό, τα πτερυγόπλοια είναι το ιδα-
νικό μέσο για έρευνα και διάσωση σε περίπτωση 
ναυτικού ατυχήματος. Έχουν πολύ υψηλότερη 
ταχύτητα σε σχέση με τα συμβατικά πλοία που εί-
ναι εξαιρετικά αργά, ενώ από την άλλη τα γρήγο-
ρα αεροπλάνα δεν μπορούν να παραμείνουν στο 
χώρο του συμβάντος. Οι Ρώσοι αναγνωρίζοντας 
τις συγκεκριμένες αξίες και μετά το ατύχημα του 
υποβρυχίου Comsomoloz το 1989, αποφάσισαν 
την μετατροπή του Lun σε αεροσκάφος έρευνας 
και διάσωσης. Το σκάφος ονομάστηκε Spasatel 
και ενώ ξεκίνησε η κατασκευή του δεν ολοκλη-
ρώθηκε ποτέ.

Άλλες παραστρατιωτιές εφαρμογές είναι η φύ-
λαξη συνόρων, η δίωξη λαθρεμπορίου και ναρ-
κωτιών, η καταπολέμηση της πειρατείας, καθώς 
και η χρήση τους από τις δυνάμεις ακτοφυλακής. 
Ο Stinton προτείνει τη χρήση των πτερυγόπλοιων 
σε σενάρια αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου 
ανάγκης και φυσικών καταστροφών [7]. Τέτοια 
σενάρια μπορούν για παράδειγμα να αφορούν 
αποστολές παροχής ιατρικής βοήθειας, ή εντοπι-
σμό και καταπολέμηση πετρελαιοκηλίδων. Τέλος, 
οι  Nebylov και Tomita προτείνουν την εξειδικευ-
μένη εφαρμογή που αφορά την οριζόντια εκτό-
ξευση διαστημοπλοίων [5].

Η ΠΑρΟύσΑ ΚΑτΑστΑσΗ
Με την Απόφαση Α.910(22) που υιοθετήθη-

κε στην 22η Σύνοδο του ΙΜΟ στις 29 Νοεμβρίου 
2001 τροποποιήθηκε η Διεθνής Σύμβαση με την 
ονομασία «Περί των Διεθνών Κανονισμών προς 

ριστικά τους τα έκαναν ελκυστικά και σε άλλες 
εφαρμογές όπως στρατιωτικές και παραστρα-
τιωτικές. 

Η κύρια χρήση τους στην εμπορική ναυτιλία 
είναι η μεταφορά επιβατών. Φαίνεται πως με την 
παρούσα τεχνολογία ιδανικά δρομολόγια είναι 
αυτά της τάξεως μίας με δύο ωρών. Μικρού με-
γέθους πτερυγόπλοια θα μπορούσαν να χρησι-
μοποιηθούν ως θαλάσσια ταξί, τουριστικά σκάφη 
ξεναγήσεων κλπ. Παράλληλα τα πτερυγόπλοια 
είναι ιδανικά για μεταφορά ευαίσθητων φορτίων 
υψηλής προτεραιότητας, στα οποία ο χρόνος είναι 
καθοριστικός, ή ακόμα και μεταφορά ταχυδρομεί-
ου σε απομονωμένες περιοχές. Ο Kubo προτείνει 
επίσης τη χρήση των πτερυγόπλοιων για χερσαί-
ες μεταφορές και εξετάζει πιθανή χρήση τους στις 
αχανείς στέπες της Μογγολίας [3].

Στο στρατιωτικό τομέα είδαμε ήδη ότι οι Ρώσοι 
δοκίμασαν τα πτερυγόπλοια σε μια πληθώρα απο-
στολών, από μεταφορά στρατευμάτων και στρα-
τιωτικού υλικού μέχρι πυραυλοφόρων σκαφών. 
Συγκεκριμένα, τα πτερυγόπλοια θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν τόσο για την προσβολή στόχων 
επιφανείας, όσο και ξηράς, ανάλογα με τα βλήμα-
τα που θα φέρουν. Με κατάλληλη διαμόρφωση 
θα μπορούσαν να εκτελέσουν ανθυποβρυχια-
κές αποστολές ποντίζοντας υδρόφωνα, σόναρ, ή 
ακόμα και νάρκες. Στον παραπάνω εξοπλισμό θα 
μπορούσαν να προστεθούν και τορπίλες. Από την 
άλλη, το υποβρύχιο δεν μπορεί να βάλει εναντίον 
τους, άρα το πτερυγόπλοιο είναι πρακτικά άτρω-
το από υποβρύχιες απειλές.

ευστάθεια ενός πτερυγόπλοιου διάφορες σχεδια-
στικές λύσεις εφαρμόζονται κατά περίπτωση. Για 
παράδειγμα το τεράστιο ουραίο συγκρότημα που 
παρατηρείται στα ρωσικά πτερυγόπλοια των πρώ-
των γενεών είναι για να βελτιώσει τη διαμήκη ευ-
στάθεια. Η επιφάνειά του σε κάποια σκάφη φτάνει 
ακόμα και το 1/3 της επιφάνειας των κυρίων πτε-
ρύγων. Αντίθετα τα γερμανικά σχέδια με τις οπισθο-
κλινείς πτέρυγες δέλτα παρουσιάζουν εξαιρετική 
ευστάθεια. Επίσης ο αέρας που ωθείται κάτω από 
τις πτέρυγες στα σκάφη PAR-WIG λειτουργεί ως 
ρυθμιστής της ευστάθειας. Τέλος, με τα σύγχρονα 
διατιθέμενα μέσα υπάρχουν συστήματα αυτομάτου 
ελέγχου, τα οποία διορθώνουν αυτόματα τυχόν 
αποκλίσεις με τη βοήθεια ελεγχόμενων πτερυγί-
ων (flaps) ή άλλων συσκευών.

Επίσης οι υψηλές ταχύτητες, σε συνδυασμό 
με την εγγύτητα του σκάφους στην επιφάνεια της 
θάλασσας, συνεπάγονται την απαίτηση κατασκευ-
ής ισχυρότερης γάστρας σε σχέση με ένα κοινό 
αεροσκάφος, η οποία να αντέχει σε ενδεχόμενη 
επαφή με το νερό. Τέλος, ενώ είδαμε ότι τα πτε-
ρυγόπλοια έχουν εξαιρετική πλοϊμότητα, επηρε-
άζονται κατά την απονήωση και προσνήωσή τους 
από τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, όπως 
άνεμος, ύψος κύματος κλπ.

χρΗσεισ
Ποικίλες χρήσεις έχουν προταθεί, ενώ ένας 

μεγάλος αριθμός από αυτές έχει δοκιμαστεί στην 
πράξη. Η πρώτη χρήση των πτερυγόπλοιων ήταν 
ως επιβατηγά σκάφη, όμως τα ιδιαίτερα χαρακτη-
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μογή, στην Ελλάδα εδώ και λίγα χρόνια γίνε-
ται λόγος για τη δρομολόγηση πτερυγόπλοι-
ων στη γραμμή Πειραιάς-Κρήτη, χωρίς όμως 
να έχει υλοποιηθεί κάποιο από τα δρομολόγια 
αυτά. Οραματιστής του συγκεκριμένου εγχει-
ρήματος αλλά και της καθιέρωσης των πτε-
ρυγόπλοιων στον ελλαδικό χώρο φέρεται ο Π. 
Ζάγκλης ο οποίος επιχείρησε μέσω της εται-
ρείας Flightboat Hellas να εισαγάγει τα σκά-
φη Hoverwing 80, χωρίς όμως να ευοδώσει η 
προσπάθεια αυτή. Το αρχικό πλάνο ήταν η δρο-
μολόγηση των σκαφών στην γραμμή Πειραιάς-
Ηράκλειο, απόσταση που υπολογιζόταν ότι θα 
καλυπτόταν σε 1 ώρα και 30 λεπτά, ενώ η τιμή 
του εισιτηρίου θα ήταν παραπλήσια αυτής των 
ταχύπλοων πλοίων. 

Οι προσπάθειες για την εισαγωγή των πτε-
ρυγόπλοιων στην ελληνική ακτοπλοΐα συνεχί-
ζονται από τον ίδιο άνθρωπο, ο οποίος εκπρο-
σωπεί την εταιρεία Wing Ship Technology στην 
Ελλάδα. Απομένει να δούμε αν τελικά οι προσπά-
θειες αυτές αποφέρουν καρπούς. λαμβάνοντας 
βέβαια υπόψη τη δρομολόγηση υδροπλάνων σε 
συγκεκριμένες γραμμές, εκτιμάται ότι η εισαγω-
γή σε υπηρεσία πτερυγόπλοιων είναι θέμα χρό-
νου. Σχετικά πάντως και με την ελληνική νομο-
θεσία, το 2004 υιοθετήθηκε η τροποποίηση που 
έκανε ο ΙΜΟ το 2001 στη Διεθνή Σύμβαση «Περί 
των Διεθνών Κανονισμών προς Αποφυγήν Συ-
γκρούσεων εν θαλάσση, 1972», με το Προεδρικό 
Διάταγμα 171/2004.

θέσεων αντίστοιχα. Το σκάφος WSH 500 είναι 
ένα σκάφος 50 θέσεων που ενσωματώνει την 
τεχνολογία hoverwing.

Μια άλλη ενδιαφέρουσα πρόταση αποτε-
λεί και το Ekranoplan 40/50, το οποίο αποτελεί 
μια μικρότερη έκδοση του πολύ πετυχημένου 
Orlyonok. Το σκάφος που πρσφέρεται από την 
εταιρεία Alexeev CHDB βγαίνει σε δύο εκδόσεις, 
με 42 και 50 επιβάτες αντίστοιχα. Το σκάφος δι-
ατηρεί την ίδια διάταξη μηχανών με το Orlyonok 
(δύο πρωραίες μηχανές για απονήωση και μία 
στο κάθετο ουραίο για πορεία), ενώ παράλληλα 
έχει αμφίβιες δυνατότητες.

Η ίδια περίπου κατάσταση επικρατεί και στο 
στρατιωτικό κομμάτι. Η πλέον πρόσφατη είδη-
ση για πτερυγόπλοια στρατιωτικών εφαρμογών 
αφορά την παρουσίαση από το Ιράν το καλοκαίρι 
του 2010 ενός στολίσκου από πτερυγόπλοια με 
την ονομασία Bavar 2. λίγες πληροφορίες είναι 
γνωστές για τα σκάφη αυτά, τα οποία είναι αντί-
γραφα του ρωσικού Eska-2, ενώ μοιάζουν και 
με το Lippisch X-113. Το πρωτότυπο κατασκευ-
άστηκε το 2006, ενώ μέχρι τώρα έχουν παρα-
δοθεί περί τα δώδεκα σκάφη. Είναι εξοπλισμένα 
με πολυβόλα και κάμερες επιτήρησης. Παρομοί-
ου μεγέθους σκάφους με την ονομασία Aron-7 
που κατασκευάζεται από την εταιρεία C&S AMT 
είναι υπό αξιολόγηση από το Ναυτικό της Νό-
τιας Κορέας.

Παρόλη την αδράνεια στη χρησιμοποίηση 
των πτερυγόπλοιων για οποιαδήποτε εφαρ-

Αποφυγήν Συγκρούσεων εν Θαλάσση, 1972», 
προκειμένου να ενταχθούν σε αυτήν τα σκάφη 
τεχνολογίας WIG. Παρόλη την «επισημοποίηση» 
της λειτουργίας των πτερυγόπλοιων, η χρήση 
τους εξακολουθεί να είναι περιορισμένη. λίγα 
σκάφη βρίσκονται σήμερα σε υπηρεσία ως επι-
βατηγά, μικρού κυρίως μεγέθους. Τα σκάφη 
τύπου Lippisch έχουν τη μεγαλύτερη εμπορική 
επιτυχία, αν και υπάρχουν και κάποια ρωσικά 
σχέδια όπως το Aquaglide-5 της ATTK, που είναι 
σε υπηρεσία. Η ΑΤΤΚ έχει ανπτύξει δύο σειρές 
σκαφών με τις ονομασίες Aquaglide (WIG τύπου 
Α) και MPE (WIG τύπου Β).

Η μεγαλύτερη όμως δραστηριότητα παρατη-
ρείται στις Ασιατικές κυρίως χώρες. Τον Απρίλιο 
του 2010 το M/V Airfish 8-001 έγινε το πρώτο 
πτερυγόπλοιο που μπήκε σε υπηρεσία με τη ση-
μαία της Σινγκαπούρης κατασκευασμένο από την 
WidgetWorks. Ένα χρόνο μετά και συγκεκριμένα 
τον Οκτώβριο του 2011 ολοκληρώθηκε η κατα-
σκευή του σκάφους WSH 500 της Κορεάτικης 
Wing Ship Technology, το οποίο βρίσκεται στο 
στάδιο των δοκιμών. Τα μέχρι τώρα αποτελέσμα-
τα είναι πολύ ικανοποιητικά και αυτό οδήγησε 
στη συνεργασία με την Samsung C&T, καθώς 
και στην υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης 
(Memorandum of Understanding - MoU) με την 
Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering τον 
Φεβρουάριο του 2012, για την εμπορευματο-
ποίηση των σκαφών, καθώς και την ανάπτυξη 
και συμπαραγωγή ενός σκάφους 200 και 350 
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γιατί δύσκολα κάποιος θα αναλάβει τη λειτουργία 
ενός μέσου αυξημένου ρίσκου. Στην περίπτωση 
όμως των στρατιωτικών εφαρμογών αυτό μπορεί 
να είναι και πλεονέκτημα, καθώς προσδίδει στον 
κάτοχό του το πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού, του 
καινούργιου, του άγνωστου, οπότε και δεν υπάρ-
χουν δοκιμασμένες τακτικές αντιμετώπισης.

Εξετάζοντας αναλυτικότερα τη στρατιωτική 
διάσταση του ζητήματος, θα διαπιστώσουμε ότι 
η χρήση των πτερυγόπλοιων παρουσιάζει και 
άλλα σημαντικά πλεονεκτήματα για την Ελλάδα. 
Η κύρια απειλή που αντιμετωπίζει η Ελλάδα προ-
έρχεται εξ’ ανατολών και είναι η αποβίβαση στρα-
τευμάτων και κατάληψη ενός ή περισσότερων νη-
σιών του Ανατολικού Αιγαίου, όπως αποδείχθηκε 
και από την αποκάλυψη του σχεδίου «Βαριοπού-
λα». Η Ελλάδα βρίσκεται σε φυσικά μειονεκτική 
θέση λόγω του μεγάλου πλήθους των νησιών 
που πρέπει να προστατεύσει, σε συνδυασμό με 
το σημαντικά μικρότερο έμψυχο  στρατιωτικό δυ-
ναμικό, ενώ την ίδια στιγμή ο κύριος όγκος των 
δυνάμεων της βρίσκεται στην ηπειρωτική Ελλά-
δα και οπωσδήποτε μακριά από το πιθανό θέατρο 
αντιπαράθεσης.

Σε περίπτωση που η αντιαποβατική ενέργεια 
από ελληνικής πλευράς αποτύχει, θα πρέπει να 
εκτελεστεί ανακατάληψη νήσου και ενίσχυση των 

το μεγαλύτερο σε υπηρεσία σκάφος σήμερα (An-
225) με εκπέτασμα 153 μέτρων και μεταφορική 
ικανότητα 1.400 τόννων. Το σκάφος θα μπορεί να 
μεταφέρει 17 άρματα μάχης Μ1 Abrams [6].

Ένα επίσης γιγαντιαίο σχέδιο έχει προτείνει στο 
παρελθόν και η εταιρεία Aerocon, το Dash 1.6, το 
οποίο θα είναι ικανό να μεταφέρει 5.000 τόννους 
φορτίου με ταχύτητα 400 κόμβων. Το συνολικό 
του μέγεθος ισούται με δώδεκα Boeing 747, ενώ 
είναι σχεδιασμένο για υπερωκεάνια ταξίδια. Τέλος, 
άλλα σχέδια αφορούν το Rotor WIG, ένα υβριδι-
κό σκάφος το οποίο θα χρησιμοποιεί στροφείο 
ελικοπτέρου προκειμένου να απονηωθεί, ενώ 
στη συνέχεια θα κινείται όπως και τα συμβατικά 
πτερυγόπλοια.

ΠρΟΟΠτιΚεσ ΓιΑ τΟ 
EλλΗνιΚΟ ΠεριβΑλλΟν

Αν και όπως είδαμε νωρίτερα έχει υπάρξει εν-
διαφέρον για τη χρησιμοποίηση πτερυγόπλοιων 
από Έλληνες επιχειρηματίες, δεν έχουμε δει κάτι 
επί της ουσίας, ούτε στον εμπορικό αλλά ούτε και 
στον στρατιωτικό τομέα. Η διστακτικότητα αυτή 
είναι ως ένα βαθμό δικαιολογημένη, μιας και μέχρι 
τώρα τα πτερυγόπλοια δεν έχουν χρησιμοποιηθεί 
εκτεταμένα. Αυτό από μόνο του είναι ένα μειονέ-
κτημα, ειδικά όταν πρόκειται για εμπορική χρήση, 

τΟ μελλΟν
Αν και όπως είδαμε η παρούσα ανάπτυξη των 

πτερυγόπλοιων δεν είναι ικανοποιητική, από την 
άλλη υπάρχουν αρκετά σχέδια από διάφορα γρα-
φεία, κυρίως μεγάλου μεγέθους. Η πάλαι ποτέ 
πρωτοπόρος Ρωσία στον τομέα των πτερυγό-
πλοιων εξέφρασε το 2010 την ανάγκη ένταξης 
στο οπλοστάσιό της σκαφών τεχνολογίας WIG. 
Επικρατέστερο σχέδιο είναι το θηριώδες σκάφος 
της γνωστής εταιρείας Beriev, Be-2500. Το σκά-
φος που κινείται από έξι κινητήρες, έχει ωφέλιμο 
φορτίο 1.000 τόννων, μήκος 123 μέτρα και εκπέ-
τασμα πτερύγων 156. Τέλος, υπάρχει σχέδιο για 
ένα ακόμη μεγαλύτερο σκάφος με συνολικά 23 
μηχανές, το Be-5000!

Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι ΗΠΑ 
αν και δεν ανέπτυξαν κατά το παρελθόν κάποιο 
αξιόλογο σκάφος του τύπου, έχουν αναγνωρίσει 
την αξία των πτερυγόπλοιων και αμερικάνικες 
εταιρείες έχουν προβεί στη σχεδίαση μοντέλων. 
Στόχος του Αμερικάνικου Στρατού είναι η ανά-
πτυξη μιας μεραρχίας σε πέντε ημέρες, ή πέντε 
μεραρχιών σε τριάντα ημέρες οπουδήποτε στον 
κόσμο. Ένας τέτοιος στόχος είναι εφικτός μόνο με 
τη χρήση πτερυγόπλοιων μεγάλου μεγέθους. Η 
εταιρεία Boeing Phantom Works έχει σχεδιάσει το 
σκάφος Pelican, διπλάσιου σχεδόν μεγέθους από 
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αντιθέσει, τα πτερυγόπλοια KM, Orlyonok, αλλά 
και τα αεροσκάφη C-27 θα μεταφέρουν δυνάμεις 
δύο φορές επιστρέφοντας τελικά στη βάση τους, 
προτού ανεφοδιαστούν. Αντίστοιχα το Lun τρεις 
φορές, ενώ το C-130 τέσσερις. Εάν τώρα η από-
σταση είναι μεγαλύτερη, όπως για παράδειγμα το 
Καστελόριζο, τότε τα Zubr δεν θα καταφέρουν να 
φτάσουν, κάτι το οποίο ισχύει και για τα ελικόπτε-
ρα στην περίπτωση της Κύπρου.

Τέλος, στον τομέα της ταχύτητας τα πτερυ-
γόπλοια έχουν περίπου τις ίδιες επιδόσεις με τα 
αεροσκάφη, ενώ τα ελικόπτερα θέλουν περίπου 
το διπλάσιο χρόνο για να μεταβούν στην περιο-
χή ενδιαφέροντος. Τα πράγματα γίνονται ακόμη 
χειρότερα για τα Zubr, τα οποία θέλουν πεντα-
πλάσιο περίπου χρόνο για να καλύψουν την ίδια 
απόσταση.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, ακόμη και 
μη γνωρίζοντας τα ακριβή επιτελικά σχέδια που 
προβλέπουν τις ακριβείς τιμές σε χρόνους, περι-
οχές αλλά και αριθμό δύναμης, ένας μικρός στολί-
σκος από πτερυγόπλοια θα υπερτερούσε σε σχέση 
με τα σημερινά μέσα που κατέχουν οι ελληνικές 
ένοπλες δυνάμεις

Στην παραπάνω ανάλυση συμπεριλάβαμε 
και την Κύπρο, μιας και το ενιαίο αμυντικό δόγ-
μα μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου εξακολουθεί να 
υφίσταται, παρόλο που τα τελευταία χρόνια έχει 

δυνάμεων των πτερυγόπλοιων καθώς και των 
άλλων εναλλακτικών μέσων. Στον πίνακα 1 πε-
ριλαμβάνονται τα κύρια μεταφορικά αεροναυτικά 
μέσα των ελληνικών δυνάμεων χωρίς να υπολο-
γίζονται τα συμβατικά πλοία, ενώ στον πίνακα 2 τα 
τρία μεγαλύτερα ρωσικά πτερυγόπλοια.

Ξεκινώντας την ανάλυση θα εξετάσουμε τις 
μεταφορικές δυνατότητες όλων των ανωτέρω 
σκαφών. Αν υποθέσουμε ότι υπάρχει ανάγκη με-
ταφοράς μιας δύναμης 1.500 ανδρών, τότε απαι-
τείται η χρήση δύο πτερυγόπλοιων KM, ή τριών 
Lun. Ο ίδιος αριθμός Zubr απαιτείται για τη μετα-
φορά της συγκεκριμένης δύναμης, ενώ χρειάζο-
νται 24 αεροσκάφη C-130, ή 75 από τα καινούργια 
ελικόπτερα NH90. Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, 
τα δεδομένα της Ελλάδας, ιδιαίτερα σε περίοδο οι-
κονομικής κρίσης, δεν επιτρέπουν την απόκτηση 
αλλά και τη διατήρηση ενός τόσο μεγάλου στόλου 
αεροσκαφών και ελικοπτέρων.

Άλλη μια σημαντική παράμετρος είναι η ακτί-
να δράσης του κάθε μέσου. Σε σχετικό χάρτη πα-
ρουσιάζονται ενδεικτικές αποστάσεις κάποιων 
πιθανών θεάτρων επιχειρήσεων από την περι-
οχή της πρωτεύουσας. Αν θεωρήσουμε τη νήσο 
Ρόδο ως το θέατρο των επιχειρήσεων, τότε τόσο 
τα εξεταζόμενα ελικόπτερα όσο και τα Zubr θα 
αποβιβάσουν τις δυνάμεις χωρίς να μπορούν να 
επιστρέψουν αν δεν ανεφοδιαστούν πρώτα. Εν 

τοπικά μαχόμενων δυνάμεων. Στο πνεύμα αυτό 
αποκτήθηκαν και τα υπερταχέα αποβατικά σκάφη 
Zubr, τα οποία όμως λόγω του μικρού τους αριθ-
μού, αλλά και της σαφώς μικρότερης ταχύτητας 
σε σχέση με τα πτερυγόπλοια, δεν είναι σε θέση 
να καλύψουν όλα τα πιθανά θέατρα επιχειρήσεων. 
Εν αντιθέσει, τα πτερυγόπλοια θα είναι σε θέση 
όχι μόνο να μεταφέρουν δυνάμεις για ανακατά-
ληψη νήσου, αλλά να προλάβουν την απώλεια 
εδαφών, μεταφέροντας έγκαιρα δυνάμεις στην 
περιοχή. Το ανωτέρω μειονέκτημα επιτείνεται 
περαιτέρω αν λάβουμε υπόψη τη διασπορά των 
ελληνικών δυνάμεων. 

Επιχειρώντας να κάνουμε μια σύντομη ανάλυ-
ση θα υποθέσουμε το αρνητικότερο από τα δύο 
προηγούμενα σενάρια, αυτό της ανακατάληψης 
νήσου. Σε μια τέτοια περίπτωση, μονάδες θα πρέ-
πει να μεταφερθούν στην περιοχή για την εκτέλε-
ση επιχειρήσεως ανακατάληψης. Βασισμένοι στα 
στοιχεία του πίνακα 1 και 2 και κάνοντας μια απλο-
ϊκή αριθμητική προσέγγιση θα αποκτήσουμε μια 
ενδεικτική εικόνα για τις δυνατότητες μεταφοράς 

Απέναντι: το καλοκαίρι του 2010, το σώμα ναυτικού 
της επαναστατικής φρουράς του ιράν παρουσίασε 
έναν στολίσκο πτερυγόπλοιων τύπου Bavar 2.

επάνω: Απεικόνιση υπολογιστή του Beriev 2500.
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λάσσια επιτήρηση. Τα σκάφη θα φέρουν κατάλλη-
λο ηλεκτρονικό εξοπλισμό καθώς και πυροβόλο 
μικρού διαμετρήματος, για στοιχειώδη προσβολή 
και αυτοπροστασία.

Ένας δεύτερος στολίσκος θα αποτελείται από 
σκάφη κατευθυνόμενων βλημάτων για προσβο-
λή στόχων επιφανείας. Τα σκάφη θα είναι σαφώς 
μικρότερα από το Ρωσικό Lun, μεσαίου μεγέ-
θους, παραπλήσιο του Ekranoplan 40/50 που 
αναφέρθηκε νωρίτερα. Αυτό θα επιτευχθεί με 
τη χρήση πυραύλων επιφανείας μικρού βελη-
νεκούς, όπως για παράδειγμα ο RBS 17 Hellfire. 
Μιας και το πτερυγόπλοιο είναι σαφώς ταχύτερο 
από οποιοδήποτε πλοίο και μη αντιληπτό από τα 
ραντάρ, καθώς πετά πολύ κοντά στην επιφάνεια 
της θάλασσας, δεν είναι απαραίτητη η χρήση με-
γαλυτέρων και ακριβότερων βλημάτων επιφα-
νείας. Η ίδια πλατφόρμα θα μπορούσε επίσης 
να χρησιμοποιηθεί για αποστολές ανθυποβρυ-
χιακού πολέμου.

Τέλος, είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός 
στολίσκου μεταφορικών πτερυγόπλοιων μεγά-
λου μεγέθους για κάλυψη τακτικών μεταφορών. 
Όπως είδαμε νωρίτερα υπάρχουν αρκετά σχέδια 
στην κατηγορία αυτή, άρα και επιλογές. Πάντως 
το σκάφος που θα υιοθετηθεί θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον ίσου μεγέθους με το ρωσικό Lun και 
να δύναται να μεταφέρει τόσο στρατεύματα, όσο 
και ελαφρά τεθωρακισμένα οχήματα.

Μια τέτοια σύνθεση θα πρόσφερε πρωτόγνω-
ρες δυνατότητες και θα προκαλούσε πονοκέφαλο 
και σύγχυση σε κάθε αντίπαλο. Την ίδια στιγμή η 
έννοια της διακλαδικότητας θα αποκτούσε πραγ-
ματικό νόημα, ενώ παράλληλα θα αυξανόταν η 

ατονήσει, κυρίως επιχειρησιακά. Ειδικά την πα-
ρούσα περίοδο, με τις ενέργειες της Κύπρου για 
εκμετάλλευση των θαλασσίων ενεργειακών κοι-
τασμάτων εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής 
Ζώνης (ΑΟΖ) της και την εχθρική στάση της Τουρ-
κίας απέναντι σε οποιαδήποτε παρόμοια ενέρ-
γεια, η υιοθέτηση πτερυγόπλοιων θα μπορού-
σε να προκαλέσει πονοκέφαλο στην Άγκυρα. Τα 
συγκεκριμένα σκάφη πετώντας πολύ κοντά στην 
επιφάνεια της θάλασσας είναι σχεδόν αόρατα από 
τα ραντάρ, με ότι αυτό συνεπάγεται επιχειρησια-
κά. Ας θυμηθούμε την περίπτωση των ελληνικών 
F-16 της 346 Μοίρας, τα οποία πετώντας χαμηλά 
με σιγή ασυρμάτου προσγειώθηκαν στην νεοε-
γκαινιασθείσα τότε αεροπορική βάση της Πάφου 
στις 16 Iουνίου 1998, αιφνιδιάζοντας πλήρως την 
τουρκική πλευρά, η οποία αντιλήφθηκε  την πα-
ρουσία των ελληνικών μαχητικών μόνο όταν αυτά 
επικοινώνησαν με το πύργο ελέγχου λίγο πριν την 
προσγείωση! 

Καθίσταται έτσι σαφές ότι με τη χρήση των 
πτερυγόπλοιων θα μπορέσει πραγματικά να 
εφαρμοστεί το ενιαίο αμυντικό δόγμα, αξιοποιώ-
ντας τα κενά στην επιτήρηση και τον έλεγχο του 
εναέριου χώρου της γείτονος χώρας, ενώ πα-
ράλληλα το Καστελόριζο που βρίσκεται στην ίδια 
θαλάσσια περιοχή θα μπορέσει να προστατευτεί 
αποτελεσματικά.

Η πρότασή μας για τις ελληνικές ένοπλες δυ-
νάμεις αφορά στη δημιουργία τριών στολίσκων 
με διαφορετική αποστολή ο καθένας. Ο πρώτος 
θα αποτελείται από σκάφη μικρού μεγέθους, στα 
πρότυπα του Ιρανικού Ναυτικού με σκοπό την 
αναγνώριση, έγκαιρη προειδοποίηση και τη θα-

ομοιογένεια και ομοιομορφία μέσων και συστη-
μάτων, με ότι αυτό συνεπάγεται σε λειτουργικά 
κόστη, εκπαίδευση κλπ. Ας μην ξεχνάμε ότι οι 
ελληνικές ΕΔ ήταν πάντοτε πρωτοπόρες στην 
υιοθέτηση καινοτόμων συστημάτων, και τις πε-
ρισσότερες φορές δικαιώθηκαν. Ίσως να αξίζει 
το ρίσκο μια τέτοια προσπάθεια.

εΚτιμΗσεισ ΚΑι 
σύμΠερΑσμΑτΑ

Εύλογα θα αναρωτιέται ο αναγνώστης γιατί 
ένα σκάφος με τόσες αρετές δεν έχει μπει σε μα-
ζική παραγωγή, ειδικά από χώρες που διαθέτουν 
την οικονομική ευχέρεια να πράξουν κάτι τέτοιο. 
Την απάντηση μας τη δίνουν τα πολύ εύστοχα άρ-
θρα του  Taylor [8], [9]. Ο Taylor υποστηρίζει πως 
πρόκειται απλά για απάθεια, μιας και δεν υπάρχει 
κάποιο σημαντικό τεχνικό κόλλημα. Χαρακτηρίζει 
επίσης τη ναυπηγική βιομηχανία και επιστήμη ως 
αργά εξελισσόμενη σε σχέση με άλλους τεχνολο-
γικούς κλάδους.

Η πρόοδος και συνεπακόλουθα η καινοτομία 
θα μπορούσε να διαχωρισθεί σε αυτή που συμ-
βαίνει σταδιακά με μικρά βήματα εξέλιξης και βελ-
τίωσης αφενός και αφετέρου στην επαναστατική, 
η οποία χαρακτηρίζεται από μια ρηξικέλευθη αντι-
μετώπιση ενός προβλήματος. Ο χώρος της ναυτι-
λίας αποδεικνύεται δεκτικός στην τμηματική εξέ-
λιξη, αλλά αρκετά διστακτικός σε επαναστατικές 
αλλαγές. Ένα απλό παράδειγμα είναι η εισαγωγή 
του ατμοστροβίλου ως σύστημα πρόωσης, που 
δοκιμάστηκε για πρώτη φορά στο σκάφος Turbinia 
το 1894, αλλά πήρε αρκετά χρόνια για να υιοθετη-
θεί σε μεγάλη κλίμακα. Ακόμα θα μπορούσαμε να 

Απέναντι: Απεικόνιση υπολογιστή του Pelican της Boeing. Κάτω: ενδεικτικές αποστάσεις πιθανών θεάτρων επιχειρήσεων. («εΑ&τ») 
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μακος. Ιδανικό σκάφος θα ήταν αυτό που θα ήταν 
αρκετά μεγάλο ώστε να είναι κερδοφόρο, ενώ 
από την άλλη αρκετά μικρό ώστε να περιορίζεται 
το κόστος παραγωγής.

Μια λύση θα ήταν η απόκτηση ενός σκάφους 
επίδειξης τεχνολογίας από ένα ναυτικό και οι εξα-
ντλητικές δοκιμές του, ώστε να αποδειχτεί διε-
θνώς ότι η τεχνολογία είναι πλέον ώριμη. Κάτι 
τέτοιο συνέβη και με τα σκάφη τύπου καταμαράν 
της Incat που υιοθέτησε το Αμερικανικό Ναυτικό 
ήδη από το 1998. Επιπλέον, τα στρατιωτικά πλε-
ονεκτήματα που προσφέρει ένα τέτοιο σκάφος 
είναι τόσο μεγάλα που δικαιολογούν το υψηλό 
κόστος ανάπτυξης.

Πεποίθηση του συγγραφέα είναι ότι εάν γίνουν 
τα πρώτα βήματα και αποδειχτούν επιτυχημένα, 
τα πτερυγόπλοια θα καθιερωθούν σύντομα ως 
ένα αξιόπιστο μέσο ματαφοράς. Ας έχουμε όμως 
κατά νου ότι οι μεγάλοι επιστήμονες που εργά-
στηκαν στο χώρο των πτερυγόπλοιων είτε δεν 
είναι εν ζωή, είτε είναι μεγάλοι σε ηλικία, ενώ δεν 
φαίνεται να υπάρχει κάποιος διάδοχος αντίστοι-
χου βεληνεκούς. ■
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αναφέρουμε τα πιο πρόσφατα παραδείγματα των 
πολύγαστρων σκαφών (καταμαράν, τριμαράν), τα 
οποία σαν ιδέες υπήρχαν αρκετές δεκαετίες, αλλά 
μόλις τα τελευταία χρόνια άρχισαν να χρησιμοποι-
ούνται εκτενώς.

Ο ενδοιασμός αυτός είναι αναμενόμενος ως 
ένα βαθμό, ιδιαίτερα για τον επιχειρηματία, ο 
οποίος περιμένει κάποιον άλλον να κάνει την 
πρώτη κίνηση. Η αποφυγή κινδύνου και ο συ-
ντηρητισμός χαρακτηρίζουν τους περισσότε-
ρους όταν πρόκειται για ένα καινοτομικό προϊ-
όν. Παρόλα αυτά η δυνητική αγορά είναι αρκετά 
μεγάλη, ξεκινώντας για παράδειγμα από τα αρ-
χιπελαγικά κράτη. Αν θα θέλαμε να την προσδι-
ορίσουμε ποσοτικά, θα την συγκρίναμε με αυτή 
των ελικοπτέρων, που αντιστοιχεί σε $5 δις ετη-
σίως και σε ρυθμό ανάπτυξης 3%. Ακόμη και τα 
ανταγωνιστικά υδροπλάνα έχουν καταφέρει να 
πάρουν μερίδιο από την αγορά αν και έχουν μι-
κρότερο ωφέλιμο φορτίο και χειρότερη συμπε-
ριφορά στον κυματισμό.

Παράλληλα και οι κατασκευαστές δεν προ-
χωρούν στην παραγωγή πτερυγόπλοιων μιας και 
είναι αμφίβολο ότι θα βρουν πελάτες. Αν και το 
κόστος λειτουργίας (καύσιμα κλπ) είναι χαμηλό, 
το κόστος ανάπτυξης είναι αρκετά υψηλό, οπότε 
μόνον η παραγγελία ικανού αριθμού σκαφών θα 
δικαιολογούσε την παραγωγή. Άρα, μια τέτοια 
κίνηση θα ήταν συμφέρουσα σε οικονομίες κλί-

ΜΙΑ λΥΣΗ ΘΑ ΗΤΑΝ Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΤΕΧΝΟλΟΓΙΑΣ 
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