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Οι τουρκικές απειλές και η ανισορροπία δυνάμεων 
στο Αιγαίο βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης

του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους επιτελείς
στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας

p.karvounopoulos@realnews.gr

Του ΠΑΡΙ ΚΑΡΒΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ

Π
ολλοί έχουν σπεύσει να προβλέψουν ότι 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μπροστά 
του μια «καθαρή» τετραετία, χωρίς κά-

ποια εκλογική αναμέτρηση ή άλλο προφανές 
εμπόδιο. Ο ίδιος έδειξε, κατά τη διάρκεια της 
επίσκεψής του στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας, 
ότι έχει καταλάβει πως υπάρχει ένας «ύφαλος», 
στον οποίο το κυβερνητικό σκάφος αν δεν προ-
σέξει, μπορεί να προσαράξει, με κίνδυνο ακό-
μη και να βυθιστεί. Ο «ύφαλος» δεν είναι άλ-

λος από τα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό.
Ο Κυρ. Μητσοτάκης πήγε στο ΥΠΕΘΑ έχοντας 

λάβει τα μηνύματα από τον Ταγίπ Ερντογάν. 
«Να μιλήσουμε» είναι το «αίτημα» του Τούρ-
κου Προέδρου, κάτι που η Αθήνα δεν επιθυμεί 
διακαώς αυτή τη στιγμή. Θέλει η όποια συζή-
τηση να γίνει υπό άλλες συνθήκες κι όχι με τη 
«στρατιωτική πίεση» που ασκεί εδώ και μήνες 
η Αγκυρα σε Αιγαίο και Κύπρο.

Γι’ αυτό και η ενημέρωση που του έγινε από 
τους αρχηγούς των γενικών επιτελείων ήταν λε-
πτομερής, ουσιαστική και ειλικρινής. Το τελευ-
ταίο τονίστηκε ιδιαίτερα από στρατιωτικές πη-
γές, θέλοντας να επισημάνουν ότι δεν προσπά-
θησαν να «στρογγυλέψουν» καθόλου τα σοβα-
ρά προβλήματα που υπάρχουν στις Ε.Δ. και λό-
γω της οικονομικής κρίσης και των περικοπών.

Η συζήτηση μοιραία πήγε και στις νέες απει-
λές που η Τουρκία μπορεί να «βάλει» στο Αιγαίο 
τα επόμενα χρόνια: F-35 και S-400. Αν αυτά τα 
δύο συνδυαστούν, τότε μιλάμε για δραματική 
ανισορροπία δυνάμεων στο Αιγαίο! Μπορεί 
να δούμε αυτόν τον συνδυασμό;

Παρά τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ 
και του Πενταγώνου, στο ΥΠΕΘΑ δεν είναι απο-
λύτως βέβαιοι ότι η Τουρκία δεν θα αποκτήσει 
τελικά F-35. Η αμφιβολία δεν έχει να κάνει μό-
νο με τις αντιφατικές δηλώσεις Τραμπ και την 
έκφραση συμπάθειας προς τον Ερντογάν! Εί-
ναι προφανές ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν πρόβλημα 

με την Τουρκία, αλλά με τον Ερντογάν. Συνεπώς, αν ο δεύτερος 
αποχωρήσει, τίποτα δεν αποκλείει την παράδοση των αεροσκα-
φών. Το σίγουρο είναι ότι η Ελλάδα κερδίζει πολύτιμο χρόνο, 
προκειμένου να αποφασίσει πώς θα αντιμετωπίσει την απειλή 
των F-35. Πόσο σοβαρή είναι;

Ο Α/ΓΕΕΘΑ, Χρήστος Χριστοδούλου, έμπειρος αεροπόρος, 
παρουσίασε στον πρωθυπουργό μια ρεαλιστική εκτίμηση για 
το F-35. Ναι, πρόκειται για ένα νέο, σύγχρονο αεροσκάφος. 
Ναι, έχει κάποια στοιχεία stealth, αλλά το κυριότερό του πλε-
ονέκτημα είναι ο «δικτυοκεντρικός» του χαρακτήρας. Δηλαδή, 
οι δυνατότητες που έχει να συντονίζει ευρύτερες επιχειρήσεις. 
Ο Α/ΓΕΕΘΑ κατέληξε, λέγοντας στον κ. Μητσοτάκη ότι ασφα-
λώς και πρόκειται για ένα νέο οπλικό σύστημα, το οποίο, όμως, 
όπως όλα τα οπλικά συστήματα, έχει και αδυναμίες. «Δεν είναι 

τόσο ανίκητο όσο παρουσιάζεται», φέρεται να 
είπε ο Α/ΓΕΕΘΑ.

Οι S-400 είναι ένα ρωσικό οπλικό σύστημα 
που έχει ήδη δοκιμαστεί στη Συρία. Οι δυνα-
τότητές του δεν αμφισβητούνται και γι’ αυτό το 
Πεντάγωνο είναι κάθετα αντίθετο στην παραλα-
βή του συστήματος από την Τουρκία.

Τα τουρκικά ΜΜΕ παρουσιάζουν χάρτες με 
τους οποίους οι τουρκικοί S-400 «σκεπάζουν» 
όλη την ελληνική επικράτεια. Η πραγματικότητα 
είναι ότι οι Ρώσοι θα προμηθεύσουν τους Τούρ-
κους με πυραύλους που μπορούν να πλήξουν 
στόχους σε απόσταση 250 χλμ. Η απόσταση δεν 
είναι μικρή, αλλά δεν είναι κι αυτό που οι Τούρ-

κοι θέλουν να παρουσιάσουν. Ασφαλώς η πιθα-
νή ενεργοποίησή τους στα μικρασιατικά παρά-
λια θα υποχρεώσει την Πολεμική Αεροπορία να 
αλλάξει τις τακτικές της. Ωστόσο, αν μιλάμε για 
πραγματικό πόλεμο, η Ελλάδα διαθέτει όπλα με 
τα οποία μπορεί να πλήξει την τουρκική επικρά-
τεια σε μεγάλο βάθος. Οπλα που οι S-400 των 
Τούρκων θα κληθούν να αναχαιτίσουν. Η κα-
τάσταση που επικρατεί στις Ε.Δ. αποτέλεσε κύ-
ριο θέμα της συζήτησης που είχε ο Κυρ. Μη-
τσοτάκης με τους αρχηγούς. Η ερώτηση που 
έκανε προς όλους τους αρχηγούς ήταν κοινή: 
«Τι σας κρατάει ξάγρυπνο, κ. Αρχηγέ;». Οι αρ-
χηγοί θα μπορούσαν να μιλούν ώρες, ωστόσο 
ενημέρωσαν τον πρωθυπουργό για τα βασικά:
f Ο Αρχηγός ΓΕΣ, Γιώργος Καμπάς, μίλησε 
για το θέμα της επάνδρωσης των μονάδων και 
της ανάγκης στοχευμένων κινήσεων για την 
ενεργοποίηση κάποιων οπλικών συστημάτων.
f Ο Αρχηγός ΓΕΝ, Νίκος Τσούνης, δεν μπο-
ρούσε παρά να επισημάνει την ανάγκη άμεσης 
ενίσχυσης του στόλου. Η ανάγκη για πλοία με 
αυξημένες δυνατότητες αντιαεροπορικής άμυ-
νας περιοχής είναι γνωστές.
f Ο Αρχηγός ΓΕΑ Γιώργος Μπλιούμης ανα-
φέρθηκε στην τεράστια προσπάθεια που γίνε-
ται για τις διαθεσιμότητες των αεροσκαφών, 
όχι μόνο των μαχητικών. Προσπάθεια που τα 
τελευταία χρόνια έχει φέρει κάποια αποτελέ-
σματα, αλλά ακόμη υπάρχει δρόμος.

Τι ανησυχεί 
την Αθήνα

ΟΙ S-400 είναι ένα 
ρωσικό οπλικό 

σύστημα που έχει ήδη 
δοκιμαστεί στη Συρία
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ση του Αμερικανού πρεσβευτή στην Αθήνα, 
Τζέφρι Πάιατ, για περαιτέρω εμβάθυνση των 
σχέσεων ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, κα-
θώς «είμαστε όλοι σύμμαχοι». 

Οικονομικό κόστος
Αμφίβολη παραμένει και η αντίδραση της τουρ-
κικής πλευράς, που χάνει πολλά -και σε οικονο-
μικό επίπεδο- από την αμερικανική απόφαση. 
Οι Τούρκοι έχουν ήδη προκαταβάλει 1,2 δισ. 
δολάρια για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμ-
μα F-35. Δεν αποκλείεται να τα ζητήσουν πίσω, 
όπως δεν αποκλείεται να προσφύγουν και νομικά 
κατά της αμερικανικής απόφασης, Ο πρόεδρος 
της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας, Ισμαήλ 
Ντεμίρ, δήλωσε, άλλωστε, ότι περιμένει από τις 
ΗΠΑ να του προωθήσουν την απόφασή τους 
«ώστε να δούμε βάσει ποιου άρθρου της συμ-
φωνίας λήφθηκε αυτή». Αν οι Τούρκοι, πάντως, 
αποφασίσουν να κλιμακώσουν την κρίση με τις 
ΗΠΑ, οι Ρώσοι ήδη προσφέρονται να τους που-
λήσουν και μαχητικά Su-35. 

p.galiatsatos@realnews.gr

Του Παναγή γαλιατσατου

T
o ρωσικό μεταγωγικό τύπου «Αντόνοφ 
124», που μετέφερε το πρώτο φορτίο με 
τμήματα των ρωσικών αντιαεροπορικών 

πυραύλων S-400 στην Τουρκία, προσγειώθηκε 
στην αεροπορική βάση Μουρτέντ κοντά στην 
Αγκυρα το απόγευμα της προπερασμένης Πα-
ρασκευής. Οι Τούρκοι τους έστρωσαν το κόκ-
κινο χαλί. Οσο απρόθυμος και αν έδειχνε όλο 
το προηγούμενο διάστημα ο Ντόναλντ Τραμπ 
να τα σπάσει με την Τουρκία για το θέμα αυτό, 
ήταν υποχρεωμένος να αντιδράσει. Την περα-
σμένη Τετάρτη, ο Λευκός Οίκος, με ανακοίνω-
σή του, έθεσε την Τουρκία εκτός του προγράμ-
ματος των F-35. 

Ως προς το αν θα επιβάλει και πρόσθετες κυ-
ρώσεις στην Τουρκία, όπως ζητεί το Κογκρέσο, 
ο Τραμπ κρατά τα χαρτιά του κλειστά. Την Πα-
ρασκευή ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως 
δεν έχει λάβει ακόμα απόφαση για την επιβο-
λή κυρώσεων προς την Τουρκία: «Εξετάζουμε 
το θέμα, το βλέπουμε, είναι πολύ δύσκολη η κα-
τάσταση για πολλούς λόγους. Δεν έχουμε κάνει 
ανακοινώσεις ακόμα».

Είναι σαφές πως παρά την ξεκάθαρη αντίδρα-
σή τους και την αναστολή της συμμετοχής της 
Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, οι Αμερικα-
νοί δεν δείχνουν διατεθειμένοι να οδηγήσουν 
τα πράγματα σε απόλυτη ρήξη με την Αγκυ-
ρα. Στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου υπο-
γραμμιζόταν, μεταξύ άλλων, ότι «η Τουρκία εί-
ναι ένας μακροχρόνιος και αξιόπιστος εταίρος 
και σύμμαχος του ΝΑΤΟ για πάνω από 65 χρό-
νια» και ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολου-
θούν να εκτιμούν τις στρατηγικές μας σχέσεις 
με την Τουρκία. Ως συμμάχοι του ΝΑΤΟ, η σχέ-
ση μας είναι πολυεπίπεδη και δεν επικεντρώνε-
ται αποκλειστικά στο F-35». Στο ίδιο μήκος κύ-
ματος η αναπληρώτρια υφυπουργός Αμυνας, 
αρμόδια για θέματα προμηθειών, Eλεν Λορντ, 
η οποία διαβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον θα μπο-
ρέσει να καλύψει τα κενά στο πρόγραμμα και 
ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα στις παρα-
δόσεις των F-35 στα κράτη που έχουν ήδη κά-
νει παραγγελίες.

Είναι αξιοσημείωτο ότι η Λορντ χρησιμοποίη-
σε στην ομιλία της πολλές φορές τη λέξη «ανα-
στολή» σε σχέση με την τουρκική συμμετο-
χή στο πρόγραμμα, ενώ ο αναπληρωτής υφυ-
πουργός Αμυνας, αρμόδιος για τη χάραξη πο-
λιτικής, Ντέιβιντ Τράκτενμπεργκ, είπε ότι «πρό-
κειται για μια πολύ συγκεκριμένη αντίδραση σε 
μια συγκεκριμένη ενέργεια», διαβεβαιώνοντας 
ταυτόχρονα ότι η αμερικανική κυβέρνηση πα-
ραμένει προσηλωμένη στη στρατηγική σχέση 
της με την Τουρκία.

«Αδικη απόφαση»
Η τουρκική αντίδραση ήταν έντονη, αλλά σε 
χαμηλότερους τόνους απ’ ό,τι θα μπορούσε να 
περιμένει κανείς. Το τουρκικό υπουργείο Εξω-
τερικών έκανε λόγο για «άδικη και λανθασμέ-
νη απόφαση», κάλεσε την Ουάσιγκτον να την 
ανακαλέσει, ενώ εκτίμησε ότι θα πλήξει τους 
στρατηγικούς δεσμούς των δύο κρατών, συμ-
μάχων στον Οργανισμό του Συμφώνου του 
Βόρειου Ατλαντικού. Ο ίδιος ο Ερντογάν εξέ-
φρασε τη δυσφορία του για την αμερικανική 
απόφαση σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε 
με τον Τζον Μπόλτον, τον σύμβουλο του Αμε-
ρικανού Προέδρου για θέματα Εθνικής Ασφά-
λειας. Ο εκπρόσωπός του Ιμπραχίμ Καλίν, μά-
λιστα, δήλωσε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών, 
που είναι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, δεν θα μπορού-
σαν να παραμείνουν υγιείς με τέτοιες μονομε-
ρείς αποφάσεις. 

Οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις βρίσκονται 
πλέον σε οριακό επίπεδο, ωστόσο ακόμα δεν 
έχουν διαρραγεί. Τα πάντα θα εξαρτηθούν από 

Σε τεντωμένο σχοινί 
οι σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας
Η παραλαβή των ρωσικών πυραύλων S-400 μπορεί να έθεσε την Αγκυρα εκτός 
του προγράμματος για την αγορά των αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών 
F-35, ωστόσο η Ουάσιγκτον κρατά, προς το παρόν, χαμηλούς τόνους 

τις επόμενες κινήσεις και των δύο πλευρών. Το μπαλάκι ουσιαστι-
κά βρίσκεται στην πλευρά των Αμερικανών, καθώς, σύμφωνα με 
πρόσφατη αμερικανική νομοθεσία από το έτος 2017, την περίφη-
μη CAATSA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions 
Act), προβλέπονται κυρώσεις για την αγορά οπλικών συστημάτων 
από τη Ρωσία. Τους προηγούμενους μήνες, μάλιστα, και αμέσως 
μετά την πρώτη παράδοση τμημάτων των S-400 στην Τουρκία, οι 
Αμερικανοί είχαν απειλήσει ανοιχτά την Αγκυρα με κυρώσεις στο 
πλαίσιο της CAATSA. Αν και στη νομοθεσία προβλέπονται συγκε-
κριμένοι αυτοματισμοί και υπάρχει πίεση από το Κογκρέσο για κυ-
ρώσεις, δεν είναι ακόμα σαφές πότε αυτές θα ενεργοποιηθούν. Η 
κυβέρνηση Τραμπ κρατά κλειστά τα χαρτιά της, αν και υπήρξαν 
διαρροές στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας για ενεργο-
ποίηση του οπλοστασίου των κυρώσεων πολύ σύντομα, δηλαδή 
ακόμα και μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα. 

Ωστόσο, από την κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει διαφανεί επίσημα 
τέτοια διάθεση. Και ο Αμερικανός Πρόεδρος μπορεί να καθυστε-
ρήσει τις αποφάσεις. Αλλωστε, η συγκεκριμένη νομοθεσία του επι-
τρέπει (sec. 112) να αναστείλει τις κυρώσεις για έξι μήνες. Ωστό-
σο, η κυρίαρχη άποψη που επικρατεί στην Ουάσιγκτον  είναι πως 
-παρά τον Ερντογάν- η Τουρκία θα πρέπει να παραμείνει στο δυ-
τικό στρατόπεδο και αυτό το νόημα είχε και η πρόταση-παραίνε-


