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συνολικά, διότι αυτές οι αποφάσεις λαµβάνο-
νται από το ΚΥΣΕΑ». Λίγους µήνες νωρίτερα ο 
προκάτοχός του, Ευάγγελος Αποστολάκης, ο 
οποίος είχε κάνει και ο ίδιος αυτές τις συζητή-
σεις µε τους Αµερικανούς οµολόγους του, είχε 
δηλώσει µε τη σειρά του ότι «εµείς, πέρα από 
την αναβάθµιση των 84 F-16, είµαστε και στη 
διαδικασία να επιλέξουµε το καινούργιο αερο-
πλάνο που θα έχει η Ελλάδα, ώστε να µπούµε 
σιγά-σιγά στη νέα γενιά αεροσκαφών». 

 Μια φήµη που κυκλοφορεί, αλλά δεν επιβε-
βαιώνεται, αναφέρει ότι η αµερικανική πλευ-
ρά εµφανίστηκε διατεθειµένη να παραχωρή-
σει τα πρώτα 4 F-35Α που προορίζονταν για 
την τουρκική πολεµική αεροπορία στην Ελλά-
δα. Tα τέσσερα F-35 βρίσκονται καθηλωµέ-
να στην αεροπορική βάση του Fort Worth στο 
Τέξας, καθώς ισχύει η απαγόρευση µεταφο-
ράς τους στην Τουρκία λόγω της αγοράς απο 
την Αγκυρα του ρωσικού πυραυλικού συστή-
µατος S-400.

Η συζήτηση για τα F-35 έρχεται σε µια χρονι-
κή συγκυρία κατά την οποία η Αθήνα αναζητεί 
ουσιαστικά ανταλλάγµατα σε επίπεδο στρατιω-
τικής ασφάλειας µε την αναθεώρηση και επικαι-
ροποίηση της διµερούς αµυντικής συµφωνίας 
Ελλάδας - ΗΠΑ (Μutual Defence Cooperation 
Agreement). Η συµφωνία που υπογράφηκε 
χθες, παρουσία του Αµερικανού υπουργού 
Εξωτερικών Μάικ Ποµπέο, προβλέπεται να πε-
ριλαµβάνει, µεταξύ άλλων, επέκταση των διευ-
κολύνσεων στη βάση της Σούδας και στο Μα-
ράθι, νέες εγκαταστάσεις για το αµερικανικό 
ναυτικό στο λιµάνι της Αλεξανδρούπολης και 
για τα αµερικανικά πολεµικά ελικόπτερα και µη 

καλύψει τον περασµένο Απρίλιο πως οι πωλήσεις του προηγµένου µαχητικού 
θα µπορούσαν να γίνουν στο µέλλον σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ρουµανία, η 
Ισπανία, η Σιγκαπούρη και η Πολωνία. To πρόγραµµα των F-35 αποτελεί πρώ-
τη προτεραιότητα για το µέλλον της αµυντικής αεροδιαστηµικής βιοµηχανί-
ας των ΗΠΑ για τις επόµενες δεκαετίες και οι Αµερικανοί αναζητούν νέους πε-
λάτες για την προώθησή του.

Οι πρώτες διερευνητικές συζητήσεις για το θέµα της προµήθειας των F-35 από 
την Ελλάδα έχουν ουσιαστικά ξεκινήσει από τον Φεβρουάριο του 2017, όταν 
υπουργείο Εθνικής Αµυνας έστειλε στο αµερικανικό Πεντάγωνο επισήµως µια 
επιστολή για να ενηµερωθεί για την τιµή και τη διαθεσιµότητά τους. Bέβαια, ανε-
ξάρτητα απο τις προθέσεις, µια τέτοια προοπτική είναι πολύ µακρινή, αφενός 
λόγω δηµοσιονοµικών περιορισµών και αφετέρου λόγω της ανυπαρξίας υποδο-
µών, αλλά και του κόστους συντήρησης και λειτουργίας ενός τέτοιου αεροσκά-

φους. Οι ανεπίσηµες συζητήσεις κάνουν λόγο για µία 
µοίρα (15-22 αεροσκάφη). Σύµφωνα µε την 

κατασκευάστρια εταιρεία Lockheed Martin, 
η τιµή για κάθε παραγόµενο F-35A είναι της 
τάξεως των 89,2 εκατ. δολαρίων (το 2025 η 
τιµή υπολογίζεται ότι θα πέσει στα 80 εκατ. 
.δολάρια) και το κόστος ανά ώρα πτήσης κυ-
µαίνεται στα 35.000 δολάρια. 

Το ζήτηµα της απόκτησης των F-35 δεν 
έχει αποκλείσει ο αρµόδιος υπουργός Εθνικής 

Αµυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο oποί-
ος είχε δηλώσει στις 28 Ιουλίου: 

«Το F-35 είναι ένα αεροπλά-
νο µαχητικό πέµπτης γε-
νιάς και σύντοµα η πρό-
σκτηση εναέριων οπλι-
κών συστηµάτων πέ-
µπτης γενιάς θα απα-
σχολήσει όχι µόνο το 
υπουργείο Εθνικής 
Αµυνας, αλλά την ελ-
ληνική κυβέρνηση 

Η συζήτηση για τα F-35 έρχεται σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία 
η Αθήνα αναζητεί ουσιαστικά ανταλλάγματα σε επίπεδο στρατιωτικής 
ασφάλειας με την αναθεώρηση και επικαιροποίηση της διμερούς 
αμυντικής συμφωνίας Ελλάδας - ΗΠΑ

Ουσιαστικά 
ανταλλάγματα

Ελληνική «σφήνα» 
στην αγορά των F-35
Η αµερικανική πλευρά επιθυµεί να εντάξει την Ελλάδα ως υ ποψήφια 
χώρα στο πρόγραµµα των µαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς 

Ανταπόκριση, Νέα Υόρκη

Του ΘΑΝΑΣΗ Κ. ΤΣΙΤΣΑ

Ο
ι ΗΠΑ θέτουν θέµα αγοράς 
των F-35 από την Ελλάδα. 
Το θέµα µιας πιθανής αγο-

ράς µαχητικών αεροσκαφών 5ης γε-
νιάς F-35 από την Ελλάδα αναµένεται 
να αναβαθµιστεί στην ατζέντα των συ-
ζητήσεων Αθήνας - Ουάσιγκτον ενό-
ψει του δεύτερου µέρους του στρατη-
γικού διαλόγου και στο πλαίσιο της εµ-
βάθυνσης της αµυντικής συνεργασίας 
των δύο χωρών.

Η αµερικανική πλευρά επιθυµεί να 
εντάξει την Ελλάδα ως υποψήφια χώρα 
στο πρόγραµµα των F-35, ειδικά σε µια 
χρονική συγκυρία κατά την οποία «ορ-
φανεύει» µια θέση λόγω του αποκλει-
σµού της Τουρκίας από τη συµπαραγω-
γή του πολεµικού αεροσκάφους απο τον 
Μάρτιο του 2020. Αµερικανικές πηγές 
ανέφεραν ότι η αποποµπή της Τουρκί-
ας από το πρόγραµµα δεν θα ήταν τόσο 
δαπανηρή και περίπλοκη όσο ισχυρίζε-
ται η τουρκική κυβέρνηση, καθώς άλλες 
χώρες θα µπορούσαν να εισέλθουν και 
να πάρουν µέρος στη συµπαραγωγή.

Οι πωλήσεις στρατιωτικού εξοπλι-
σµού, όπως το µαχητικό F-35, εγκρίνο-
νται κατόπιν διαπραγµατεύσεων µετα-
ξύ των κυβερνήσεων, µε το αµερικανι-
κό Πεντάγωνο να ενεργεί ως ενδιά-
µεσος ανάµεσα στους κατα-
σκευαστές και τις ξένες 
κυβερνήσεις. O επι-
κεφαλής της υπηρε-
σίας του αµερικα-
νικού Πενταγώ-
νου για τα F-35, 
αντιναύαρχος 
Μαθάιας Γουί-
ντερ, είχε απο-

Ο υπουργός Αμυνας 
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