
4  Realnews  www.real.gr

ΤΟ ΘΕΜΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

p.karvounopoulos@realnews.gr

Του ΠΑΡΙ ΚΑΡΒΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ

 ∆ 
ώστε χρήµατα για την άµυνα της Ελλά-
δας, αυξήστε τη στρατιωτική σας παρου-
σία στην περιοχή και εξετάστε σοβαρά 

τη µετεγκατάσταση των στρατιωτικών σας δυνά-
µεων και των πυρηνικών σας όπλων από την Τουρ-
κία στην Ελλάδα τώρα!». Αυτή είναι η πρόταση 
µελέτης του Jewish Institute for National Security 
of America, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από µε-
ρικές ηµέρες και φέρει την υπογραφή του Αµερι-
κανού πρέσβη στην Τουρκία από το 2003 έως το 
2005, Ερικ Εντελµαν! Η Realnews παρουσιάζει 
τα άκρως θετικά για την Ελλάδα συµπεράσµατα 
και τις ακόµη πιο θετικές για την άµυνα της χώ-
ρας προτάσεις προς τις ΗΠΑ για άµεση και ου-
σιαστική βοήθεια στην Ελλάδα. Αν υλοποιηθούν 
τα µισά απ’ όσα προτείνονται, τότε το ισοζύγιο 
ισχύος στο Αιγαίο και στη νοτιοανατολική Μεσό-
γειο αλλάζει υπέρ µας.

Τις προτάσεις, εκτός από τον Εντελµαν, υπο-
γράφει και ο απόστρατος Αµερικανός πτέραρ-
χος Τσαρλς Γουόλντ. Οι δυο τους περιγράφουν 
πρώτα απ’ όλα τις εξελίξεις στις ελληνοαµερικανι-
κές σχέσεις από τις αρχές του 2019, όταν οι ΗΠΑ 
«προσέφεραν την πρώτη δηµόσια αναγνώριση 
του ρόλου της Ελλάδας», όπως γράφουν. Ωστό-
σο επισηµαίνουν πως «η υποστήριξη των ΗΠΑ 
παραµένει σε µεγάλο βαθµό ρητορική, παρά το 
γεγονός ότι οι αµερικανικές εταιρείες εξάγουν 
ήδη φυσικό αέριο από ισραηλινούς και κυπρια-
κούς τοµείς και αµερικανικές εταιρείες εµφανίζο-
νται να συµµετέχουν στην εξερεύνηση ενέργειας 
γύρω από την Κύπρο και την Κρήτη». 

Παράλληλα, τονίζουν ότι οι Γάλλοι και οι Ιταλοί 
έχουν σηµαντική παρουσία στην Κύπρο και γι’ 
αυτό «οι Αµερικανοί, που είναι υπεύθυνοι για τη 
χάραξη πολιτικής, πρέπει να ενθαρρύνουν τους 
περιφερειακούς-διπλωµατικούς δεσµούς ασφα-
λείας που θα προσδώσουν αξιοπιστία στις δη-
λώσεις υποστήριξης των ΗΠΑ και θα υπερασπι-
στούν τα δικαιώµατα των αµερικανικών εταιρει-
ών στην περιοχή της ανατολικής Μεσόγειου». Οι 
Εντελµαν και Γουόλντ προτείνουν:
f Επίµονη στήριξη στις συνεργασίες Ελλάδας - 
Κύπρου - Ισραήλ και Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύ-
πτου, πέρα από την τρέχουσα περιστασιακή συµ-
µετοχή διπλωµατών των ΗΠΑ στις τακτικές Συνό-
δους Κορυφής αυτών των χωρών.
f Συχνότερη ανάπτυξη πολεµικών πλοίων των 
ΗΠΑ στα ύδατα Ελλάδας και Κύπρου.
f Συµµετοχή σε κοινές στρατιωτικές ασκήσεις 
µεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ.
f Ενίσχυση ελληνικών ναυτικών δυνάµεων µε 
µονάδες των ΗΠΑ που αναπτύσσονται στην ανα-
τολική Μεσόγειο.

Παράλληλα, επισηµαίνουν ότι η ενίσχυση της 
αµυντικής ικανότητας της Ελλάδας προστατεύει 
τα συµφέροντα των ΗΠΑ.

«Ωστόσο, οι Ενοπλες ∆υνάµεις της Ελλάδας φέ-
ρουν την επαχθή κληρονοµιά της δεκαετούς κρί-
σης και των µέτρων λιτότητας που εµπόδισαν την 
ανάπτυξη ή επέκταση βασικών ικανοτήτων, κυρί-
ως των αεροπορικών και ναυτικών δυνάµεων», 
γράφουν οι δύο Αµερικανοί συντάκτες της µελέ-
της, και προτείνουν: «Σε συνδυασµό µε τις προ-
σπάθειες για την πιο απτή υποστήριξη των τρι-
µερών µε την Κύπρο, το Ισραήλ και την Αίγυπτο, 
οι Ηνωµένες Πολιτείες πρέπει να ενισχύσουν την 
ικανότητα της Ελλάδας να υπερασπίζεται τα συµ-
φέροντα των ΗΠΑ, αυξάνοντας τις διµερείς στρα-

«Oι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να ενισχύσουν την ικανότητα της Ελλάδας να 
υπερασπίζεται τα συμφέροντα των ΗΠΑ, αυξάνοντας τις διμερείς στρατιωτικές 
σχέσεις. Πρώτα απ’ όλα, αυτό σημαίνει παροχή στρατιωτικής χρηματοδότησης (FMF) 
στην Ελλάδα για να αγοράσει όπλα και υλικό από τις ΗΠΑ», αναφέρεται στην έκθεση
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τιωτικές σχέσεις. Πρώτα απ’ όλα, αυτό σηµαίνει παροχή στρατιωτικής χρηµατοδό-
τησης (FMF) στην Ελλάδα για να αγοράσει όπλα και υλικό από τις ΗΠΑ».

Στα τέλη του 2019, το Κογκρέσο ενέκρινε την παροχή 3 εκατ. δολαρίων σε FMF 
για την Ελλάδα. Ενώ αυτό είναι µια ευπρόσδεκτη εξέλιξη, το επίπεδο στήριξης είναι 
ανεπαρκές, δεδοµένης της βαρύτητας της γεωστρατηγικής αλλαγής που βρίσκεται 
σε εξέλιξη στην ανατολική Ευρώπη και στη Μεσόγειο. 

Επί της ουσίας, ο Αµερικανός διπλωµάτης και ο απόστρατος πτέραρχος προτεί-
νουν να µπει η Ελλάδα στην κατηγορία χρηµατοδότησης άλλων χωρών, υπενθυµί-
ζοντας ότι το Ισραήλ λαµβάνει 3,3 δισ. δολάρια ετησίως, η Αίγυπτος 1,3 δισ. δολά-
ρια και η Ιορδανία 425 εκατ. δολάρια. Ακόµη και το ποσό που λαµβάνει η Ιορδανία 
θα ήταν σηµαντική ανάσα για την Ελλάδα, αν και µε βάση τη θέση της χώρας µας, 
το 1,3 δισ. δολάρια που λαµβάνει η Αίγυπτος είναι πιο δίκαιο.

Η Ελλάδα, σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στο κείµενο του Jewish Institute for 
National Security of America, θα πρέπει όσο το δυνατόν πιο σύντοµα να παραλάβει 
τα εκσυγχρονισµένα F-16 και να εξεταστεί η απόκτηση των F-35 και η προµήθεια 
πολεµικών πλοίων που θα διαθέτουν ισχυρή αντιαεροπορική άµυνα µε συστήµα-
τα SM-2. Επίσης, προτείνεται η προµήθεια µη επανδρωµένων αεροσκαφών, όπως 
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