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 ΜΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ προετοιμασία, αλλά και 
η δημιουργία ενός πολυετούς πλάνου, προκειμέ-
νου τα F-35 να ενσωματωθούν στις ελληνικές Ενο-
πλες Δυνάμεις, έχουν προηγηθεί των διαβουλεύ-
σεων για την απόκτηση του μαχητικού πέμπτης 
γενιάς από τη χώρα μας. Στρατιωτικές πηγές απο-
καλύπτουν στη Realnews ότι η ελληνική πλευρά 
σχεδιάζει την απόκτηση μιας πλήρους μοίρας του 
μαχητικού αεροσκάφους, δηλαδή 24 μαχητικών, 
όπως ακριβώς συνέβη δηλαδή και με τα Rafale. 
Ομως, όπως επισημαίνουν, «δεν έχει καμία σχέ-

ση η συμφωνία αυτή με τα Rafale», αφού χρειά-
ζονται διαφορετικού τύπου επενδύσεις. Μία από 
αυτές αφορά τη νέα βάση των F-35 στην Ελλάδα. 

Η στρατιωτική ηγεσία έχει ήδη εξετάσει τρεις 
Πτέρυγες Μάχης. Η πρώτη είναι η 110 Π.Μ. στη 
Λάρισα, που όμως έχει τις λιγότερες πιθανότητες, 
δεδομένου ότι εκεί έχουν προγραμματίσει οι Αμε-
ρικανοί να προχωρήσουν σε επενδύσεις για τις 
δικές τους ανάγκες, που δεν προβλέπουν τα F-35. 
Η δεύτερη είναι η 111 Π.Μ. στην Αγχίαλο Βόλου, 
που έχει δύο πλεονεκτήματα. Το πρώτο είναι ότι 
υπάρχει αγωγός παροχής καυσίμων και το δεύ-
τερο ότι εκεί ήταν που προσγειώθηκε το πρώτο 
F-16 Block 30 της Πολεμικής Αεροπορίας. Ομως, 
και αυτή η λύση φαίνεται να υστερεί. 

Η τρίτη επιλογή -και πλέον επικρατέστερη- είναι 
η 117 Π.Μ. στην Ανδραβίδα. Εκεί όπου βρίσκε-
ται η «φωλιά των Phantom», των μαχητικών που 
απέκτησε η Ελλάδα το 1974 και που για δεκαετί-
ες προσέφεραν τα μέγιστα στην αμυντική απο-
τροπή, τα οποία τώρα οδεύουν προς την επιχει-
ρησιακή τους δύση. Οπως εξηγούσε υψηλόβαθ-
μη στρατιωτική πηγή στην «R», στο περιθώριο της 
αεροπορικής άσκησης του ΝΑΤΟ «Tiger Meet» 
στον Αραξο, «η Ανδραβίδα θα κλείνει τμηματι-
κά για περίπου δύο χρόνια, έως ότου ολοκληρω-
θούν οι εργασίες αναβάθμισης όλης της βάσης, 
για να υποδεχθεί τα F-35. Γιατί μπορεί σε κάποια 
Shelters να χωρούν τα F-35, όπως αποδείχθηκε 
στην άσκηση “Ηνίοχος 2019” με την έλευση των 
ιταλικών F-35, όμως υπάρχει σειρά εργασιών που 
πρέπει να γίνουν ώστε να μπορεί να υποστηρι-
χθεί η πτητική τους ικανότητα σε επιχειρησιακό 
και μηχανικό επίπεδο». 

Οι επιστολές
Η προετοιμασία που έχει γίνει, όμως, περιλαμβά-
νει και το γραφειοκρατικό μέρος. Στις 6 Νοεμβρί-
ου 2020, η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλι-
σμών κι Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) είχε στείλει στις ΗΠΑ 
έγγραφο «P&A» (Price and Availability Request), 
αναφερόμενη σε δυνητική προμήθεια 18 έως 24 
F-35. Προς έκπληξη όλων, η συγκεκριμένη επι-
στολή άφηνε ανοιxτό το ενδεχόμενο ακόμη και 

για μεταχειρισμένα F-35, εφόσον υπήρχαν δια-
θέσιμα. Oμως, η πρώτη προσέγγιση της Ελλάδας 
για την προμήθεια των F-35 είχε γίνει ακόμη νω-
ρίτερα, όταν Αρχηγός ΓΕΕΘΑ ήταν ο Ευάγγελος 
Αποστολάκης. Σε συσκέψεις που είχαν γίνει εκεί-
νη την περίοδο με το Γενικό Επιτελείο Αεροπορί-
ας, είχε ζητηθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία 
Lockheed Martin να έρθει στο ελληνικό Πεντάγω-
νο και να κάνει μια παρουσίαση του μαχητικού 
πέμπτης γενιάς. Ακολούθησε στα τέλη του 2018 η 
αποστολή διερευνητικής επιστολής προς τις ΗΠΑ, 
ζητώντας περισσότερα στοιχεία για τα όπλα που 
μπορεί να φέρει το αεροσκάφος, τις δυνατότη-
τες, το κόστος κτήσης και συντήρησης. Ομως, το 
ενδιαφέρον δεν μετατράπηκε σε… φλερτ, αφού 
αποφασίστηκε να δοθεί προτεραιότητα στην ανα-
βάθμιση των F-16 σε Viper.

 Πλέον, στις νέες επιστολές που θα σταλούν στις 
ΗΠΑ θα περιλαμβάνονται κοστολογημένες όλες 
οι απαιτήσεις της Πολεμικής Αεροπορίας. Δηλα-
δή, θα υπάρχουν ρητές αναφορές στις εγκατα-
στάσεις, στις υποδομές, στους εξομοιωτές, στην 
εκπαίδευση των πιλότων και, φυσικά, στους χρό-
νους παραλαβής των αεροσκαφών. Βάσει εμπει-

ρίας, υπολογίζεται ότι το πρώτο ολοκαίνουργιο 
F-35 μπορεί να έρθει στην Ελλάδα το 2026 με 
2028, με την παράδοση όλων των αεροσκαφών 
να ολοκληρώνεται το 2031. 

Τα «τουρκικά»
Τον χρόνο έλευσης των νέων μαχητικών στην Ελ-
λάδα, όμως, θα μπορούσαν να επηρεάσουν και 
τα λεγόμενα «τουρκικά» F-35. Μετά την αποπο-
μπή της Τουρκίας από το πρόγραμμα, υπάρχουν 
οκτώ μαχητικά που έχουν περιέλθει στη δικαιο-
δοσία της αμερικανικής αεροπορίας. Αν και δεν 
έχουν μπει σε πλήρες επιχειρησιακό πρόγραμμα, 
σε θεωρητικό επίπεδο θα μπορούσαν τα συγκε-
κριμένα ή άλλα να έρθουν -τουλάχιστον τα έξι εξ 
αυτών- στην Ελλάδα.  «Μετά την ακύρωση του 
τουρκικού προγράμματος, υπάρχουν διαθέσι-
μες θέσεις (slots) στη γραμμή παραγωγής που 
θα μπορούσαν να αποδοθούν στην Πολεμική 
Αεροπορία, ιδιαίτερα στην περίοδο 2026-2031, 
εάν εγκαίρως ζητηθούν», επισημαίνουν πηγές 
από την κατασκευάστρια εταιρεία. Σημειώνεται 
ότι, με αυτόν τον τρόπο, υπάρχει η δυνατότητα 
έλευσης των πρώτων F-35 στην Ελλάδα πολύ νω-
ρίτερα, ακόμα και μέσα στο 2025. 

Αυτό το ενδεχόμενο είναι πολύ πιθανό να τεθεί 
στο υπό εξέταση ραντεβού του υπουργού Εθνικής 
Αμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου με τον Αμερι-
κανό ομόλογό του Λόιντ Οστιν στην Ουάσιγκτον. 
Η προγραμματισμένη συνάντηση των δύο αν-
δρών κατά την διάρκεια της επίσκεψης του πρω-
θυπουργού στην Ουάσιγκτον αναβλήθηκε λόγω 
της κηδείας του εμίρη των ΗΑΕ Ζαγέντ μπιν Σουλ-
τάν αλ Ναχαγιάν. Αν και αρχικά είχε υπάρξει ένα 
παράθυρο συνάντησης για τον Ιούλιο, αυτό δεν 
έχει οριστικοποιηθεί ακόμη. 

Παναγιωτόπουλος και Οστιν, όμως, όπως και ο 
Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώ-
ρος, με τον Αμερικανό ομόλογό του Μαρκ Μί-
λεϊ, θα έχουν τη δυνατότητα να τα πουν και μέ-
σω τηλεδιάσκεψης την Δευτέρα, ως συνέχεια της 
νατοϊκής σύσκεψης στο Ραμστάιν της Γερμανίας 
για την Ουκρανία. 
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φών, την εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων, τη δημιουργία ει-
δικής βάσης και υποδομής, αλλά και την εκπαίδευση τεχνικών 
της Πολεμικής Αεροπορίας.

Με την τελική έγκριση της συμφωνίας, με τους Αμερικανούς 
θα ταξιδέψουν για τις ΗΠΑ και οι πρώτοι Ελληνες πιλότοι για να 
εκπαιδευτούν στα F-35. Οπως έγινε και με τα γαλλικά Rafale. Η 
Αθήνα είχε επεξεργαστεί καλά το προσχέδιο, με το Πεντάγωνο 
και τον υπουργό Εθνικής Αμυνας Ν. Παναγιωτόπουλο να έχουν 
θέσει τα χρονοδιαγράμματα.  Αλλωστε, πέρα από την περίοδο 
μετάβασης και την πενταετία που απαιτείται για να έρθουν τα 
πρώτα F-35 στη χώρα μας, ευνοείται και ο ελληνικός σχεδιασμός. 

Το Μέγαρο Μαξίμου επιδιώκει να ενεργοποιηθεί το συμ-
βόλαιο το 2028. Λόγω των δημοσιονομικών ισορροπιών μετά 
την αγορά των 24 γαλλικών Rafale και τον εκσυγχρονισμό 80 
από τα F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας στην έκδοση Viper, η 
κυβέρνηση θεωρεί ότι τότε θα υπάρχει ο κατάλληλος δημοσι-
ονομικός χώρος.

Ενα F-35, ανάλογα με τον οπλισμό, κοστίζει από 80 έως 110 
εκατ. δολάρια. Για να αγοραστούν 18 με 24 F-35 από την Ελλά-
δα, υπολογίζεται ότι το κόστος θα ανέλθει στα 3 δισ. δολάρια, 
αφού θα απαιτηθεί και η δημιουργία νέων υποδομών, καθώς 
και η εκπαίδευση των χειριστών και των τεχνικών της Πολεμικής 
Αεροπορίας. Πηγές από το υπουργείο Αμυνας σημειώνουν ότι 
στα F-35 θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και όπλα που έχει 
σήμερα στο οπλοστάσιό της η Πολεμική Αεροπορία για τα F-16.
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