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Του ΠΑΡΙ ΚΑΡΒΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ

Σ
το υπουργείο Εθνικής Αµυνας -και πριν αλλά και 
µετά τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη 
µε τον Ταγίπ Ερντογάν- εµφανίζονται σίγουροι 

για µία από τις εκτιµήσεις που κάνουν: η Τουρκία θα 
κλιµακώσει την ένταση στα ελληνοτουρκικά. Τα γε-
γονότα τούς επιβεβαιώνουν, αφού, λίγες ώρες µε-

«Πέµπτη φάλαγγα» 
1) ΕΑΝ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ της Τουρκίας πάρουν «θερ-
μά» χαρακτηριστικά, κανένα συμμαχικό «ιππικό» δεν 
θα έρθει προς υπεράσπιση της Ελλάδας. Ο,τι έχου-
με να αντιμετωπίσουμε θα το αντιμετωπίσουμε μό-
νοι μας. 
2) Το ΝΑΤΟ είναι μηχανισμός που στο εσωτερικό του 
-όπως βροντωδώς είδαμε στη σύνοδο του Λονδί-
νου- δεν βασιλεύει η «ενότητα», αλλά οι αντιθέσεις, 
ο ανταγωνισμός, οι συγκρούσεις μεταξύ των μελών 
του. 
3) Το ΝΑΤΟ είναι ο οργανισμός με τον γνωστό προ-
δοτικό ρόλο στην Κύπρο το 1974, τον γνωστό ρόλο 
στα Ιμια το 1996, τον γνωστό ρόλο ως εγγυητής και 
υποβολέας των «νόμιμων και ζωτικών συμφερόντων» 
της Τουρκίας στο Αιγαίο (ΝΑΤΟϊκή συμφωνία της 
Μαδρίτης - 1997), τον γνωστό  «ουδέτερο» ρόλο απέ-
ναντι στην επιθετικότητα της Τουρκίας και την αμφι-
σβήτηση από μέρους της των κυριαρχικών δικαιωμά-
των της Ελλάδας (από το casus belli μέχρι τις επιθε-
τικές ενέργειες της Τουρκίας στα χωρικά ύδατα της 

Κύπρου και στην ελληνική ΑΟΖ). 
Συνεπώς: α) Οι κυβερνήσεις και τα κόμματα του ευ-
ρωατλαντισμού, όταν σαν αντίδοτο στην τουρκική 
επιθετικότητα εμφανίζουν την καταφυγή στην πλα-
σματική «ενότητα» και στην ανύπαρκτη «αλληλεγγύη» 
του ΝΑΤΟ, είτε αυταπατώνται είτε εξαπατούν ανοικτά 
τον ελληνικό λαό, β) η κατάρρευση της λογικής η Ελ-
λάδα να είναι το «καλό παιδί» των ΝΑΤΟ - ΗΠΑ για να 
προστατεύσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα είναι πα-
ταγώδης, γ) η μόνη ενότητα-ασπίδα για τον τόπο μας 
είναι η ενότητα του ελληνικού λαού σε ένα εσωτερι-
κό αρραγές μέτωπο. Αυτό, όμως, προϋποθέτει απαλ-
λαγή από τον εναγκαλισμό με την «πέμπτη φάλαγγα» 
του ΝΑΤΟ και απαιτεί μια εναλλακτική πολιτική που 
θα απευθύνεται προς όλους (κράτη, οργανισμούς 
και λαϊκά κινήματα). Την πολιτική που δεν επιτρέπει 
ναρκοθέτησή της από «φίλους» και «εταίρους», προ-
τάσσει ως κλάδο ελαίας το αμοιβαίο όφελος και δεν 
αποδέχεται να ερμηνεύεται κατά το δοκούν ένα απα-
ραβίαστο σύνορο: το Διεθνές Δίκαιο.  
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η άποψη

τά τη συνάντηση, η Αγκυρα, µε µια σειρά NAVTEX, 
έδειξε τις προθέσεις της στον θαλάσσιο διάδροµο 
που -κατά την παράλογη άποψή της- τη συνδέει µε 
τη Λιβύη! Η ανησυχία είναι τόσο µεγάλη, ώστε, µε-
τά από πάρα πολλά χρόνια, η ηγεσία του υπουργεί-
ου Εθνικής Αµυνας µιλά για την ανάγκη αύξησης των 
αµυντικών δαπανών της χώρας, προκειµένου να γί-
νουν κάποιες γρήγορες κινήσεις σε ό,τι αφορά τον 
εξοπλισµό της χώρας αλλά και το προσωπικό των 
Ενόπλων ∆υνάµεων.

Ο υπουργός Εθνικής Αµυνας, Νίκος Παναγιω-
τόπουλος, ο οποίος συµµετείχε στη συνάντηση µε 
τον Ερντογάν πριν ακόµη πάει στο Λονδίνο, είχε 
αποφασίσει ότι θα ζητήσει από την κυβέρνηση την 
αύξηση των αµυντικών δαπανών. Ηταν ενδεικτική 
η δήλωσή του στην επιτροπή εξοπλισµών την Πα-
ρασκευή: «Θα προτιµούσα να χάσω τον ύπνο µου 
µπροστά στο ενδεχόµενο να µε καλέσουν σε µια 
εξεταστική (σ.σ.: εννοεί ως κατηγορούµενο), παρά 
να χάνω τον ύπνο µου επειδή δεν έκανα τίποτα για 
να αναβαθµίσω τα αεροσκάφη F-16 µε δραµατικά 
καλύτερες επιχειρησιακά δυνατότητες. Με ό,τι αυ-
τό συνεπάγεται για επαύξηση της ετοιµότητάς µας 
αυτό τον καιρό και τις υπαρκτές απειλές που συµ-
φωνούµε ότι περικυκλώνουν τη χώρα µας. Τώρα 
πρέπει να αναβαθµιστούν οι Ενοπλες ∆υνάµεις. Τώ-
ρα είναι η ώρα, όχι αύριο, τώρα». 

Σε όσους εξέφρασαν κάποιες αντιρρήσεις ο κ. Πα-
ναγιωτόπουλος θέτει το ερώτηµα: «Αν δεν το κά-
νουµε τώρα, πότε θα γίνει;». Το ερώτηµα έχει να κά-
νει µε την κατάσταση στα ελληνοτουρκικά, η οποία 
-κατά την άποψη των επιτελών του- θα επιδεινωθεί. 
Ηδη η Αγκυρα, µετά από τη συνάντηση Μητσοτάκη 
- Ερντογάν, όχι µόνο προχώρησε στην επικύρωση 
του µνηµονίου συνεργασίας µε τη Λιβύη, αλλά και 
άρχισε να εκδίδει NAVTEX στη θαλάσσια περιοχή 
που υποτίθεται ότι συνδέει την Τουρκία µε τη Λι-
βύη. Επίσης, εξέδωσε και NAVTEX µε την οποία χα-
ρακτηρίζει… παράνοµη ελληνική NAVTEX η οποία 
περιελάµβανε την «επίµαχη» -κατά την Τουρκία- 
περιοχή και το Καστελλόριζο!

Ο κ. Παναγιωτόπουλος θα ζητήσει την αύξηση 
των αµυντικών δαπανών όχι µόνο για να γίνουν 
γρήγορα κάποια «µερεµέτια» στο εξοπλιστικό οι-
κοδόµηµα των Ενόπλων ∆υνάµεων, αλλά και για 
να δοθούν κάποια επιπλέον χρήµατα σε εξειδικευ-
µένες κατηγορίες στελεχών. Για παράδειγµα, µέ-
σα στις προθέσεις του είναι να αυξήσει το πτητικό 
επίδοµα που λαµβάνουν οι χειριστές των µαχητι-
κών αεροσκαφών.

Η σύγκριση µε την Τουρκία σε ό,τι έχει να κάνει 
µε τις αµυντικές δαπάνες είναι καταλυτική υπέρ των 
γειτόνων. Τα τελευταία χρόνια το καθεστώς Ερντο-
γάν αύξησε τις αµυντικές δαπάνες κατά 24%! Η Ελ-
λάδα το 2018 ξόδεψε 5,2 δισ. δολάρια για την άµυ-
να, που αντιστοιχεί στο 2,4% του ΑΕΠ. 

Τα νέα «εθνικά» όπλα 
των Τούρκων που προβληµατίζουν
Ακόµη κι αν το αίτηµα της ηγεσίας του υπουργείου 
Εθνικής Αµυνας γίνει δεκτό, το εξοπλιστικό χάσµα 
που έχει δηµιουργηθεί µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας 
είναι δύσκολο να καλυφθεί. Η Τουρκία έχει φτάσει 
στο επίπεδο να καλύπτει τις εξοπλιστικές της ανά-
γκες σε ποσοστό 65% από δικές της εταιρείες! Κά-
ποια από τα όπλα που έχει αρχίσει να παράγει απο-
τελούν µεγάλο πρόβληµα για την ελληνική άµυνα. 
Τα πιο πρόσφατα προβλήµατα είναι δύο:
f Η Τουρκία θα είναι έτοιµη µέσα στο 2020 να 
κάνει επιθέσεις µε σµήνη drones! Επιθέσεις σαν κι 
αυτή που έγινε στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της 
Aramco, κατά την οποία χρησιµοποιήθηκαν drones 
που δεν έγιναν αντιληπτά από την πιο ακριβή αερά-
µυνα του κόσµου! Η Σαουδική Αραβία έχει αγορά-
σει ό,τι πωλείται από συστήµατα αεράµυνας για να 
προστατεύσει τις εγκαταστάσεις της. Οπως αποδεί-
χθηκε, δεν κατάφερε να αντιµετωπίσει το σµήνος 
«φθηνών» drones που έκανε την επίθεση. Η Τουρ-
κία έχει κατασκευάσει το drone Kargu, το οποίο έχει 
σχεδιαστεί για επιθέσεις σε σµήνος 30 τουλάχιστον 
drones! Αυτά τα drones θα χρησιµοποιούνται και 
από πλοία του τουρκικού ναυτικού. Ηδη σε κάποιες 
περιπτώσεις έχουν εντοπιστεί από πλοία του ελλη-
νικού Πολεµικού Ναυτικού να απονηώνονται από 
τουρκικά πολεµικά πλοία που πλέουν στο Αιγαίο.
f Οι Τούρκοι βελτίωσαν τον πύραυλο SOM-B1, µε 
βάση τις παρατηρήσεις των αεροπόρων που τον 
χρησιµοποίησαν. Βασικός στόχος των Τούρκων εί-
ναι να δοθεί µεγαλύτερη εµβέλεια στον SOM-B1, 
φτάνοντας ή και ξεπερνώντας το βεληνεκές των 
Scalp που η ελληνική Πολεµική Αεροπορία διαθέ-
τει εδώ και πολλά χρόνια.


