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ήνας εξελίξεων αναμένεται να είναι ο
Ιούλιος για τα εξοπλιστικά, αλλά και
για τους ισχυρούς δεσμούς αμυντικής
συνεργασίας με τις ΗΠΑ. Ο υπουργός Εθνικής
Αμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος αναμένεται
να μεταβεί στην Ουάσιγκτον στα μέσα με τέλη Ιουλίου, για να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Λόιντ Οστιν. Tο κύριο θέμα
στην ατζέντα της συνάντησής τους δεν είναι
άλλο από την επιτάχυνση του προγράμματος
προμήθειας των F-35 στην Ελλάδα.
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κο, όπου και ανακοινώθηκε η πρόθεση για αγορά των F-35. Το θέμα
της συμπαραγωγής είναι κάτι που θα συζητηθεί σε πολιτικό επίπεδο μεταξύ υπουργείων Αμυνας Ελλάδας και ΗΠΑ, όταν ωριμάσουν
οι συνθήκες με το εργοστάσιο της ΕΑΒ, για το οποίο έχει εκφράσει
ενδιαφέρον να μπει ως στρατηγικός επενδυτής η Lockheed Martin.
Η αντίστοιχη επιστολή των Αμερικανών (Letter of Acceptance), που
θα είναι η απάντηση στην ελληνική LOR, αναμένεται να έρθει σε περίπου 6 έως 12 μήνες. Εάν επιταχυνθούν οι διαδικασίες, στο τέλος
του 2022 με αρχές του 2023 αναμένεται να έρθει η απάντηση από
την Ουάσιγκτον. Από εκεί ξεκινά ένας αγώνας δρόμου για την έγκριση μέχρι να φτάσουμε στη συμβασιοποίηση και στην έναρξη των έργων μέχρι την έλευση των πρώτων μαχητικών.
Οταν το πρόγραμμα έρθει σε σημείο ωρίμανσης, θα περάσει από
το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), όπου το ΓΕΕΘΑ
θα συμπεριλάβει πρόβλεψη για βιομηχανική συμπαραγωγή, πριν ο

Στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ
αναμένεται να τονίσει τον ιδιαίτερο ρόλο της
Αλεξανδρούπολης, που ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει ως «Σούδα του Βορρά». Ηταν ένα προσωπικό όραμα, στο οποίο πίστεψε και συνέβαλε τα μάλα ώστε να γίνει κτήμα της εξωτερικής
πολιτικής των ΗΠΑ στην ανατολική Μεσόγειο.
Θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι ο Ελληνας
στρατηγός θα μεταβεί στις ΗΠΑ έχοντας στα
χέρια του λίστα με διαφορά αιτήματα. Μεταξύ άλλων, την παραχώρηση Τεθωρακισμένων
Οχημάτων Μάχης (ΤΟΜΑ) Bradley M2A2 από
το αμερικανικό απόθεμα, των τεθωρακισμένων
MRAP Cougar, περισσότερων τεθωρακισμένων Μ1117 και βεβαίως των αμφίβιων AAV7,

Το χρονοδιάγραμμα για
την παραλαβή των πρώτων
μαχητικών νέας γενιάς από
την ελληνική Πολεμική
Αεροπορία θα τεθεί επί
τάπητος, μετά το ταξίδι του
υπουργού Αμυνας Νίκου
Παναγιωτόπουλου στις ΗΠΑ

Στην Ουάσιγκτον
για τα F-35
Λίγο πριν αναχωρήσει για τη Σύνοδο του
ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη, ο υπουργός Εθνικής Αμυνας υπέγραψε τη LOR (Letter of Request - Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) για τα F-35.
Πρόκειται για κάτι που έγινε σε χρόνο-ρεκόρ,
καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι διαδικασίες «έτρεξαν» μέσα σε έναν μήνα. Η ελληνική επιστολή συντάχθηκε βάσει συγκεκριμένου προτύπου που προμήθευσαν στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας οι ΗΠΑ, ώστε να έρθουν
για το σύνολο των ζητημάτων οι ακριβείς απαντήσεις που απαιτούνται για ένα τέτοιο ιδιαίτερο πρόγραμμα.

Η συμπαραγωγή
Στην Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δεν υπάρχει μνεία για συμπαραγωγή των F-35.
Αυτό είχε τεθεί ως
προϋπόθεση και
από τον πρωθυπουργό ΚυριάΟ υπουργός Εθνικής
κο Μητσοτάκη,
Αμυνας, Νίκος
στο ταξίδι του
Παναγιωτόπουλος
στον Λευκό Οί-

τελικός φάκελος φτάσει για έγκριση στη Βουλή.
Η ελληνική LOR προβλέπει την προμήθεια 20+20 μαχητικών. Το
κόστος, σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία, ανέρχεται στα
79 εκατ. δολάρια το ένα, χωρίς τα οπλικά συστήματα, την υποστήριξη και την εκπαίδευση. Ομως, για να φτάσουμε στην έλευση των
πρώτων μαχητικών πρέπει να γίνουν πολλά, όπως η δημιουργία
υποδομών από το «μηδέν», με πιο πιθανή να προκρίνεται την
117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα, όπως έχει αποκαλύψει η
Realnews. Η υποστήριξη, η εκπαίδευση και οι νέες υποδομές που
απαιτούνται εκτινάσσουν το συνολικό πιθανό κόστος στα 3,2-3,5
δισ. δολάρια, ενώ το πιο πιθανό είναι να δούμε τα πρώτα F-35 με
ελληνικά εθνόσημα το 2028. Εκτός κι αν αλλάξει η στρατηγική προσέγγιση της χώρας και «τρέξουν» οι διαδικασίες ταχύτερα, ώστε να
έρθουν ακόμη και μέσα στο 2025.
Ταυτόχρονα, όμως, ο Ν. Παναγιωτόπουλος θα έχει στις αποσκευές του ακόμη μια σημαντική συμφωνία, αυτή της προμήθειας των κορυφαίων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAVs), των MQ-9.
Τον δρόμο για την επίσκεψη Παναγιωτόπουλου θα ανοίξει ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο οποίος αναμένεται να μεταβεί στην αμερικανική πρωτεύουσα το διήμερο 9-10 Ιουλίου. Θα έχει
συνάντηση με τον αμερικανό ομόλογό του,
αρχηγό των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγό Μαρκ Μίλεϊ.

για τα οποία ήδη υπάρχει συμφωνία, καθώς
και ελικοπτέρων.

Τα drones
Στο φύλλο της 5ης Ιουνίου, η Realnews αποκάλυπτε όλο το σχέδιο των drones UAV και UCAV,
που σχεδιάζει να αποκτήσει η Ελλάδα ώστε να
πάρει και σε αυτόν τον τομέα το πάνω χέρι
στον αέρα του Αιγαίου. Τη Δευτέρα 4 Ιουλίου
εισάγεται για έγκριση στην Επιτροπή Εξωτερικών και Αμυνας της Βουλής το πρόγραμμα για
την αποστολή LOR στις ΗΠΑ για την απόκτηση τριών MQ-9 στην έκδοση Guardian ISR, μαζί με έναν ή δύο επίγειους σταθμούς ελέγχου,
προς 350 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα δεν περιλαμβάνεται στα χρηματοδοτούμενα του 2022,
αλλά είναι πιθανό να «τρέξουν» οι διαδικασίες και να ενταχθεί στα χρηματοδοτούμενα του
2023. Το MQ-9 έχει τη δυνατότητα να πετά για
40 ώρες, φέρει δύο κάμερες, η ακτίνα του ραντάρ είναι 250 χλμ. και έχει εμβέλεια δράσης
από τη Λάρισα έως την... Κύπρο (1.850 χλμ.),
με επιχειρησιακή οροφή τα 50.000 πόδια. Με
απλά λόγια, τα τουρκικά drones Bayraktar και
ΑΝΚΑ θα έχουν συνεχώς έναν απρόσβλητο
«Μεγάλο Αδελφό» πάνω από το κεφάλι τους.

