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ΤΟ ΘΕΜΑ

H ενδεχόμενη εκκίνηση των συζητήσεων για τα αμερικανικά αεροσκάφη 
πέμπτης γενιάς, είτε σε επίπεδο παραγωγής είτε σε επίπεδο προμήθειας, μπορεί 
να αποτελέσει ένα ακόμα διαπραγματευτικό όπλο για την ελληνική πλευρά 
στο power game με την Τουρκία, η οποία θέλει να αγοράσει 40 F-16 νέου τύπου 

Ενα νέο 
«όπλο»

Μ
ε σημαντικούς φα-
κέλους που περιλαμ-
βάνουν, σύμφωνα 

με πληροφορίες, και τον το-
μέα των εξοπλιστικών, ακόμα 
και την προμήθεια μαχητικών 
F-35, προσέρχεται στη συνά-
ντηση με τον Τζο Μπάιντεν ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης, στον 
Λευκό Οίκο. Σε μια περίοδο που 
οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις 
βρίσκονται στο καλύτερο δυ-
νατό σημείο, η Αθήνα θα επι-
διώξει αυτό να αποτυπωθεί και 
στην πράξη. Αλλωστε, η χώρα 
μας έχει αναβαθμισμένο ρόλο 
στην ευρύτερη περιοχή σε μια 
ιδιαίτερη συγκυρία, με το γεω-
πολιτικό παιχνίδι να εξελίσσεται 
μετά και τον πόλεμο στην Ου-
κρανία. Στο ενδιάμεσο, μάλι-
στα, έχει ψηφιστεί και η ελλη-
νοαμερικανική αμυντική συμ-
φωνία, με επίκεντρο την Αλε-
ξανδρούπολη, που ισχυροποι-
εί ακόμα περισσότερο τη θέση 
της χώρας μας. Η επίσκεψη αυ-
τή, ωστόσο, πραγματοποιείται 
στη σκιά των τουρκικών προ-
κλήσεων και η ελληνική πλευ-
ρά όχι μόνο θα αναδείξει το 
συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά θα 
επιδιώξει να έχει και εξοπλιστι-
κά οφέλη, την ώρα που η Τουρ-
κία ζητά εδώ και καιρό να αγο-
ράσει 40 νέα μαχητικά F-16 και 
να αναβαθμίσει 80 από τα ήδη 
υπάρχοντα. Στο πλαίσιο αυτό, 
η Αθήνα όχι μόνο αναμένεται 
να εκφράσει τις αντιρρήσεις 
της στο ενδεχόμενο πώλησης νέων αμερικα-
νικών εξοπλισμών στην Τουρκία, αλλά θα ζη-
τήσει να συμμετάσχει στη γραμμή παραγωγής 
των F-35 και σε δεύτερο χρόνο να προμηθευ-
τεί μια μοίρα αμερικανικών μαχητικών πέμπτης 
γενιάς. Η ελληνική πλευρά επιθυμεί να συμμε-
τάσχει η χώρα μας στο πρόγραμμα παραγω-
γής των F-35, αναλαμβάνοντας την παραγω-
γή τμήματος του αεροσκάφους που θα κατα-
σκευάζεται στην  Ελληνική Αεροπορική Βιομη-
χανία (ΕΑΒ). Αυτό, πέρα από τη σημειολογία 
και την ψήφο εμπιστοσύνης για την Ελλάδα, 
σημαίνει και νέες θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο υπουργείο 
Εθνικής Αμυνας έχουν «τρέξει» ένα προσχέδιο 
το οποίο μπορεί να τεθεί στις κατ’ ίδιαν συνα-
ντήσεις στην Ουάσιγκτον. Αλλωστε, η ΕΑΒ συμ-
μετέχει ήδη στην παραγωγή τμημάτων των 
αεροσκαφών F-16 (κατασκευάζει τμήμα της 
ατράκτου και τους πίσω αεραγωγούς) για λο-
γαριασμό της Lockheed Martin, της εταιρείας 
που κατασκευάζει τα F-35.  Τόσο ο υπουργός 
Εξωτερικών Νίκος Δένδιας όσο και υπουργός 
Εθνικής Αμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, που 
θα συνοδεύσουν τον πρωθυπουργό στην Ου-
άσιγκτον, θα ενημερώσουν τους ομολόγους 
τους για τις κινήσεις της Τουρκίας, ειδικά το 
τελευταίο διάστημα.

Μάλιστα, ο Ν. Παναγιωτόπουλος αναμένε-
ται να παρουσιάσει χάρτες με τις παραβιάσεις 
των Τούρκων και το πώς κινούνται στην ευρύ-
τερη περιοχή, με την Αθήνα να τονίζει πως η 
αντίθεση στον αναθεωρητισμό πρέπει να ισχύ-

όπλο για την ελληνική πλευ-
ρά στο power game με 
την Τουρκία, η οποία θέλει 
να αγοράσει 40 F-16 νέ-
ου τύπου. 

Σε κάθε περίπτωση, επει-
δή δεν θα είναι εύκολο να 
«παγώσει» το φλερτ των 
Αμερικανών με τους Τούρ-
κους -που αναβάθμισαν τον 
ρόλο τους μετά τον πόλεμο 
στην Ουκρανία- όσον αφο-
ρά τα εξοπλιστικά, η Αθήνα, 
στο ενδιάμεσο, θα επιδιώ-
ξει να έχει τα μέγιστα οφέλη 
σε αυτό το κομμάτι. Το Πε-
ντάγωνο έχει βάλει στο μά-
τι πλεονάζον αμερικανικό 
στρατιωτικό υλικό και μπο-
ρεί να υπάρχουν εξελίξεις 
λόγω και της παρουσίας 
του Ν. Παναγιωτόπουλου 
στην Ουάσινγκτον. Οσον 
αφορά τα F-35, προκειμέ-
νου να προχωρήσει μια πα-
ραγγελία χρειάζεται προερ-
γασία και αρκετός χρόνος. 
Συγκεκριμένα μια περίοδος 
μετάβασης (συνήθως πέ-
ντε χρόνια) που αφορά την 
οριστικοποίηση της παραγ-
γελίας, την κατασκευή των 
μαχητικών αεροσκαφών, 
την εκπαίδευση των Ελλή-
νων πιλότων, τη δημιουρ-
γία ειδικής βάσης και υπο-
δομής, αλλά και την εκπαί-
δευση τεχνικών της Πολε-
μικής Αεροπορίας.

Ο χρόνος αυτός, όμως, 
μπορεί, υπό προϋποθέ-
σεις, να επιταχυνθεί. Σε αυ-
τό συμβάλλει και η υπερ-
ψήφιση του νομοσχεδίου 

Μενέντεζ για την αμυντική συνεργασία Ελλά-
δας - ΗΠΑ από την αμερικανική Γερουσία τον 
περασμένο Δεκέμβριο, που ουσιαστικά δίνει 
προτεραιότητα στην Ελλάδα για την παράδο-
ση των μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην πε-
ρίπτωση που η κυβέρνηση αποφασίσει να τα 

αγοράσει. Μάλιστα, προβλέπεται και η παρο-
χή δανείων, τα οποία θα σχετίζονται με εξοπλι-
στικά προγράμματα. 

Τα συγκεκριμένα δάνεια μπορούν να αποτε-
λέσουν το «κλειδί» για ενδεχόμενη προμήθεια 
F-35, αφού η Αθήνα θα επιδιώξει να εξασφαλί-
σει ευνοϊκούς οικονομικούς όρους για να κάνει 
την οποία κίνηση για την περαιτέρω θωράκιση 
της χώρας. Αλλωστε, το οπλοστάσιο της Πολε-
μικής Αεροπορίας έχει ενισχυθεί με τα γαλλικά 
Rafale και μια τυχόν απόκτηση των αόρατων 
F-35 θα έδινε στην Ελλάδα απόλυτη κυριαρχία 
στους ουρανούς, ενώ ταυτόχρονα θα ενίσχυε και 
την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ σε μια κρίσι-
μη περίοδο για τη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Η πρόταση
 της Αθήνας
 για τα F-35
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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΙΑΔΗΜΑ

Τα μαχητικά νέας γενιάς στο τραπέζι των 
συνομιλιών μεταξύ Μητσοτάκη - Μπάιντεν. 
Την παραγωγή εξαρτημάτων των πολεμικών 
αεροσκαφών από την Ελληνική Αεροπορική 

Βιομηχανία επιδιώκει η κυβέρνηση

ει για όλους. Πάνω εκεί αναμένεται να «πατήσει» η ελληνική πλευρά για τα δικά 
της αιτήματα, επισημαίνοντας πως οι προκλητικές κινήσεις της Τουρκίας υπονο-
μεύουν και θέτουν σε κίνδυνο τη συνοχή του ΝΑΤΟ σε μια εποχή που απαιτεί-
ται ενότητα. Αν επιτευχθεί ο στόχος της συμπαραγωγής των F-35, τότε μπορεί 
να ανοίξει ακόμα πιο εύκολα και η συζήτηση για την απόκτηση των συγκεκρι-
μένων μαχητικών. Σε αυτή τη φάση, η ενδεχόμενη εκκίνηση των συζητήσεων 
για τα αμερικανικά αεροσκάφη πέμπτης γενιάς, είτε σε επίπεδο παραγωγής εί-
τε σε επίπεδο προμήθειας, μπορεί να αποτελέσει ένα ακόμα διαπραγματευτικό 

H χώρα μας έχει 
αναβαθμισμένο ρόλο στην 
περιοχή σε μια ιδιαίτερη 
συγκυρία που το γεωπολιτικό 
παιχνίδι εξελίσσεται συνεχώς


