
5Realnewswww.real.gr

TO ΘΕΜΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 IANOYAΡIOY 2020

Η ΕΝΕΡΓΗ εμπλοκή του αμερικανικού 
παράγοντα στο πλευρό του Χαφτάρ θα 
δημιουργήσει ένα ανάχωμα στα σχέδια 
της Αγκυρας

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ της Τουρκίας με τη 
Λιβύη απειλεί να προκαλέσει μια 
ευρύτερη κρίση στην ανατολική 
Μεσόγειο
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Του ΠΑΡΙ ΚΑΡΒΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ

 Η ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΗ ατζέντα της ελληνικής απο-
στολής στην Ουάσιγκτον δεν περιελάμβανε μό-
νο τα F-35 και τον εκσυγχρονισμό των F-16, προ-
γράμματα που αφορούν το μέλλον και όχι το δύ-
σκολο και απρόβλεπτο παρόν στις ελληνοτουρ-
κικές σχέσεις. Αλλα είναι τα θέματα που η ελληνι-
κή πλευρά «καίγεται» να επιλύσει, ώστε να είναι 
έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο έναντι της Τουρκί-
ας. Και αυτά αφορούν τα όπλα που μπορούν να 
αποκτηθούν γρήγορα και να χρησιμοποιηθούν 
άμεσα, ειδικά από την Πολεμική Αεροπορία. Ο 
υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Παναγιωτό-
πουλος, είχε μια μεγάλη λίστα που είχε συντα-

χθεί από τα Γενικά Επιτελεία για 
τις ανάγκες των ελληνικών Ενό-
πλων Δυνάμεων. Η Πολεμική Αε-
ροπορία είχε στις πρώτες θέσεις 
την απόκτηση όπλων για τα F-16, 
που μπορούν να παίξουν καθο-
ριστικό ρόλο και να κάνουν τη 
διαφορά αν η κατάσταση των 
ελληνοτουρκικών προχωρήσει 
σε «άλλο επίπεδο». Οι επιτελείς 
του ΓΕΑ έβαλαν στη λίστα το αίτημα απόκτησης 
όπλων που μπορούν να αυξήσουν τις επιχειρη-
σιακές της ικανότητες. Μεταξύ άλλων, ζητούν:
f Πυραύλους AGM-158 (JASSM).
f Πυραύλους AGM-88E HARM.
f Συγκεκριμένους πυραύλους εναντίον πλοίων.
f Πυραύλους AGM-84L HARPOON.

Για όλα αυτά ζητούν και το κόστος ενσωμά-
τωσής τους στα F-16 Viper. Τι θα δώσουν ή τι 
δεν θα δώσουν οι Αμερικανοί θα το δούμε. Συ-
ζήτηση έγινε και για τα μη επανδρωμένα αερο-
σκάφη MQ-9B, για τα οποία αναμένουμε κά-
ποιες διευκρινίσεις.

Τι γίνεται με τα F-35
Το ενδεχόμενο απόκτησης μιας μοίρας αεροσκα-
φών F-35 ήταν αναμενόμενο να τραβήξει όλα 
τα φώτα της δημοσιότητας. Ο πρωθυπουργός 
το έθεσε ευθέως στον Αμερικανό Πρόεδρο, αν 
και σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση διευ-
κρίνισε ότι η συζήτηση για την απόκτησή τους 
θα ξεκινήσει από το 2024 και μετά. Ωστόσο, οι 
Αμερικανοί δεν αποκλείεται να μας «βάλουν στο 

παιχνίδι» νωρίτερα, αφού, ως γνωστόν, έχουν 
«μείνει στο ράφι» αεροσκάφη που προορίζο-
νταν για την Τουρκία. Η αμερικανική αεροπο-
ρία έχει πάρει εντολή από το Πεντάγωνο για την 
αποθήκευση τεσσάρων F-35, που ήταν έτοιμα 
για να παραδοθούν στην Τουρκία, αλλά, μετά 
την απόφαση για την αποβολή της Αγκυρας 
από το πρόγραμμα, παραμένουν σε αμερικα-
νικό έδαφος. Αυτά τα αεροσκάφη έχουν κοστο-
λογηθεί στα 440 εκατομμύρια δολάρια, ποσό 
διόλου ευκαταφρόνητο βεβαίως. Προς το πα-
ρόν, πάντως, το ενδιαφέρον της Πολεμικής Αε-
ροπορίας εστιάζεται στον εκσυγχρονισμό των 
F-16, ο οποίος αναμένεται να ξεκινήσει μέσα 
στον Φεβρουάριο. 

Το πρώτο μαχητικό F-16 έχει μεταφερθεί ήδη 
στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ και θα είναι το «πρω-
τότυπο» του προγράμματος αναβάθμισης των 
ελληνικών F-16, στην έκδοση Viper. Δεν είναι 
ένα πρόγραμμα χωρίς προβλήματα και όλοι ελ-
πίζουν ότι αυτά θα λυθούν σύντομα, ώστε να 
τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα της παράδο-
σης των αεροσκαφών στην Πολεμική Αεροπο-
ρία, που κυριολεκτικά «καίγεται».

Ενδιάμεση λύση
Μπορεί η δημόσια συζήτηση για την ενίσχυ-
ση των Ενόπλων Δυνάμεων μέσω ΗΠΑ να επι-
κεντρώθηκε στην Πολεμική Αεροπορία και στα 
F-35, ωστόσο το μεγάλο θέμα που απασχολεί την 
ηγεσία του ΥΠΕΘΑ είναι αυτό της άμεσης ενί-

σχυσης του Στόλου, ο οποίος, 
δυστυχώς, εδώ και πολλά χρό-
νια είναι παραμελημένος. Η 
υπόθεση απόκτησης γαλλικών 
φρεγατών βρίσκεται ακόμη σε 
επίπεδο συζήτησης και η ελ-
ληνική πλευρά αναζητεί ενδι-
άμεσες λύσεις, μέχρι να διαπι-
στωθεί αν μπορεί να υπάρξει 
συμφωνία για την απόκτηση 

δύο φρεγατών Bellhara από τη Γαλλία. Το θέ-
μα αναμένεται να κλείσει στη συνάντηση που 
θα έχει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-
κης με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν 
στο τέλος του μήνα στο Παρίσι. Μέχρι τότε το 
Πολεμικό Ναυτικό αναζητεί τουλάχιστον δύο 
πλοία που θα μπορούν να αυξήσουν σημαντι-
κά τις επιχειρησιακές του δυνάμεις και ειδικό-
τερα θα του δίνουν τη δυνατότητα να «κλειδώ-
σει» τον εναέριο χώρο του Αιγαίου. 

Οι «πόθοι» των επιτελών του ΓΕΝ είναι γνω-
στοί κι έχουν να κάνουν με την απόκτηση δύο 
αντιτορπιλικών Arleigh Burke. Η Ελλάδα τα ζη-
τά εδώ και χρόνια από τους Αμερικανούς, αλλά 
μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανταπόκριση. Εναλ-
λακτικά υπάρχουν και τα αμερικανικά καταδρο-
μικά πλοία που βρίσκονται σε κατάσταση από-
συρσης. Και οι δύο περιπτώσεις ενδιαφέρουν 
το Πολεμικό Ναυτικό  μόνο για τη δυνατότητα 
που έχουν τα πλοία αυτά να εξασφαλίσουν αντι-
αεροπορική άμυνα περιοχής. Το επόμενο διά-
στημα είναι βέβαιο ότι οι εξελίξεις στο εξοπλι-
στικό παζάρι με τις ΗΠΑ θα «τρέξουν».

Ποιες συζητήσεις 
έγιναν για τους 
εξοπλισμούς και 
την ενίσχυση 
των Ενόπλων 
Δυνάμεων

Τι όπλα ζητήσαμε  
από την Ουάσιγκτον


