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Τoυ ΠΑΡΙ ΚΑΡΒΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ

Η
πιθανότητα να προµηθευτεί S-400 η 
Τουρκία είναι σοβαρή και προβληµατί-
ζει ιδιαίτερα τους επιτελείς στο υπουρ-

γείο Εθνικής Αµυνας. Η αντιαεροπορική-αντιπυ-
ραυλική «ασπίδα» είναι µέχρι στιγµής η µονα-
δική ίσως «µαύρη τρύπα» της τουρκικής αµυ-
ντικής µηχανής, η οποία θα κλείσει µε ιδανικό 
τρόπο αν ο Ερντογάν εννοεί όσα λέει για προ-
µήθεια S-400 από τους Ρώσους.

Για την αξιοπιστία του συστήµατος δεν χρει-
άζεται ιδιαίτερη έρευνα. Η Ελλάδα διαθέτει τα 
παλαιότερα S-300, τα οποία αποτελούν φόβη-
τρο για τους Τούρκους, αλλά και για τους δυ-
τικούς! Οι πρώτοι γνωρίζουν ότι κάθε φορά 
που οι S-300 είναι σε λειτουργία στην Κρήτη 
δεν µπορεί να πετάξει µε ασφάλεια… ούτε κου-
νούπι στη νοτιοανατολική Μεσόγειο. Που ση-
µαίνει ότι και ο «δρόµος» προς την Κύπρο γί-
νεται… δύσβατος! ∆εν είναι τυχαίο ότι η τουρ-
κική αεροπορία πολύ συχνά πετά µε φωτογρα-
φικά αεροσκάφη πέριξ της Κρήτης για να εντο-
πίσει τις θέσεις των S-300. 

Οι δυτικοί πάλι και ειδικά οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ 
δεν θέλουν να ακούν για S-300. Πόσο µάλλον 
για τους εξελιγµένους S-400. Οτιδήποτε ρωσι-
κό µπαίνει σε «βιτρίνα» χώρας-µέλους του ΝΑ-
ΤΟ είναι τεράστιο πρόβληµα για την αµερικα-
νική αµυντική βιοµηχανία, αλλά και για την ευ-
ρωπαϊκή. Οι S-300 βρέθηκαν στην Ελλάδα από 
«σπόντα», για να µην αναπτυχθούν στην Κύπρο. 
Εχουν κάνει όλη κι όλη… µια εκπαιδευτική βο-
λή! Οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ ανέχονται την παρου-
σία τους, αλλά µάλλον όχι τη λειτουργία τους! 

Η αγορά των S-400 από την Τουρκία δεν εί-
ναι απλή υπόθεση. ∆εν είναι µια «εµπορική-
εξοπλιστική» συµφωνία. Πρόκειται κατά κά-
ποιο τρόπο για «επιλογή στρατοπέδου»! Ο Ερ-
ντογάν γνωρίζει ότι αν επιµείνει στην επιλογή 
των S-400 θα προκαλέσει την οργή των ΗΠΑ. 
Τις συνέπειες των συζητήσεων που έχει κάνει 
τις νιώθει ήδη. Η απόφαση των ΗΠΑ να εξο-
πλίσουν µε βαρύ οπλισµό τους Κούρδους του 
YPG δεν είχε να κάνει µε τη δεδοµένη κατά-
ληψη στη Ράκα, αλλά ήταν ένα µήνυµα προς 
την Αγκυρα. Το µήνυµα υποστήριξης µε πρά-

«Συναγερµός» 
για την αγορά 
S-400 από 
την Τουρκία
Προβληµατισµός στο υπουργείο Εθνικής 
Αµυνας για την πιθανότητα να εξοπλιστεί το 
καθεστώς Ερντογάν µε το ρωσικό αντιπυραυλικό 
σύστηµα. ∆υσαρέσκεια και από ΗΠΑ - ΝΑΤΟ

ξεις ενός κανονικού κουρδικού στρατού σε ένα 
υπαρκτό κουρδικό κράτος.

Στην Αθήνα οι επιτελείς του ΓΕΕΘΑ δεν απο-
κλείουν όλη αυτή η συζήτηση για την αγορά 
των S-400 να είναι ένα ακόµη «παιχνίδι» του 
Ερντογάν. Μην ξεχνάµε ότι η Τουρκία υπό την 
ηγεσία του είχε κάνει διαγωνισµό τον οποίο εί-
χαν κερδίσει οι Κινέζοι! Επειτα από τις σφοδρές 
αντιδράσεις των ΗΠΑ, ο Ερντογάν έκανε πίσω 
και ακύρωσε τον διαγωνισµό. Αλλες εποχές, άλ-
λες συνθήκες και κυρίως άλλες σχέσεις µεταξύ 
ΗΠΑ και Τουρκίας.

Ωστόσο, και στην παρούσα φάση φαίνεται 
πως ο Ερντογάν συναισθάνεται ότι πιθανόν να 
µην µπορέσει να πάει µέχρι τέλους τον δρόµο 
για την αγορά S-400. Γι’ αυτό και η Τουρκία 
εµφανίζεται από τη µία να προχωρά τις διαδι-
κασίες για την αγορά των ρωσικών συστηµά-
των και από την άλλη να υπογράφει συµφω-
νίες µε Ευρωπαίους για την κατασκευή δικών 
της, «εθνικών» αντιαεροπορικών-αντιπυραυλι-
κών συστηµάτων.

H συµφωνία
Η ευρωπαϊκή Eurosam υπέγραψε πριν από µε-
ρικές µέρες συµφωνία µε τις τουρκικές εταιρείες 
Aselsan και Roketsan για συνεργασία στον το-
µέα της ανάπτυξης συστηµάτων αντιπυραυλι-
κής-αντιαεροπορικής άµυνας. Σύµφωνα µε όσα 
υπογράφηκαν, οι εταιρείες θα διεξαγάγουν µε-
λέτη µε την τουρκική υποεπιτροπή αµυντικών 
βιοµηχανιών (SSM) σε ένα σύστηµα αεροπο-
ρικής και πυραυλικής άµυνας µεγάλης εµβέ-
λειας που αναµένεται να ξεκινήσει τους επό-
µενους µήνες.

Το µελλοντικό τουρκικό σύστηµα θα κατα-
σκευαστεί µε βάση τις τεχνολογίες της Eurosam 
και την πείρα της στην κατασκευή επίγειων και 
ναυτικών συστηµάτων µε χρήση του πυραύ-
λου Aster. Στο πρόγραµµα θα γίνει επένδυση 
ύψους 11 δισ. ευρώ.

Ο προβληµατισµός της Αθήνας για τους S-400 
είναι απολύτως δικαιολογηµένος. Το τελευταίο 
τεστ για τους S-300 και S-400 έγινε στην τελευ-
ταία αµερικανική επίθεση στη Συρία. Οι Αµερι-
κανοί έριξαν 59 πυραύλους Τόµαχοκ. Ωστόσο, 
τα αποτελέσµατά τους δεν ήταν τα αναµενό-
µενα. 36 πύραυλοι εξουδετερώθηκαν και µό-
νο 23 χτύπησαν στόχους µε ακρίβεια.

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 
από την υπογραφή 
συμφωνίας της Eurosam 
με τουρκικές εταιρείες

Ο Ερντογάν γνωρίζει 
ότι αν επιμείνει στην 
επιλογή των S-400 θα 
προκαλέσει την οργή 
των ΗΠΑ


