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ντογάν και αν αυτός είναι ο πρώτος πελάτης µας, 
παρά τις παραβιάσεις του ∆ιεθνούς ∆ικαίου στη 
Συρία και στη Λιβύη». 
Ηδη το 2019 η Τουρκία είχε γίνει ο αποδέκτης 
του 1/3 των γερµανικών εξαγωγών οπλικών συ-
στηµάτων, αγοράζοντας όπλα αξίας 242 εκατ. 
ευρώ. Το 2019 αγόρασε, σύµφωνα µε τα στοι-
χεία του οκταµήνου, όπλα αξίας 250 εκατ. ευρώ, 
γεγονός που αποτελεί το απόλυτο ρεκόρ των τε-
λευταίων 14 ετών. Αξίζει εδώ να σηµειωθεί πως 
µετά το πραξικόπηµα του 2016 οι νέες εξαγω-
γές όπλων προς την Τουρκία θα πρέπει να έχουν 
έγκριση από την οµοσπονδιακή κυβέρνηση. 
Και εδώ πάντως οι εξελίξεις και η συµπεριφορά 
της Τουρκίας προς τις γειτονικές χώρες δεν δεί-
χνουν να επηρεάζουν τις αποφάσεις του Βερο-
λίνου. Το 2019 η κυβέρνηση Μέρκελ ενέκρινε 
νέες εξαγωγές ύψους περίπου 30 εκατοµυρίων 
ευρώ στην Τουρκία, τις διπλάσιες από τον προ-
ηγούµενο χρόνο.  
Ο ακριβής όγκος των γερµανικών εξαγωγών πο-
λεµικού υλικού προς την Τουρκία µπορεί να είναι 
αρκετά µεγαλύτερος από τα επίσηµα στοιχεία, 
γιατί το υπουργείο Οικονοµίας συµπεριλαµβά-
νει µεν άρµατα, αεροσκάφη και πυροβόλα όπλα, 
εξαιρεί, ωστόσο, θωρακισµένα ασθενοφόρα οχή-
µατα ή στρατιωτικά καµιόνια. Θέλοντας να δια-
σκεδάσουν τις εντυπώσεις και να µην αφήσουν 

να επικρέµεται 
η υποψία ότι το 
Βερολίνο συνε-
χίζει να παρα-
δίδει όπλα που 
θα µπορούσαν 
να χρησιµοποι-
ηθούν στο συ-
ριακό µέτωπο, 

από πηγές του γερµανικού υπουρ-
γείου Οικονοµίας διέρρεε ότι οι εξα-
γωγές πολεµικού υλικού του τελευ-
ταίου τετραµήνου αφορούσαν εξο-
πλισµούς αποκλειστικά για το πολε-
µικό ναυτικό. Οι Γερµανοί αναλυτές 
πιθανολογούν πως πρόκειται για υλι-
κό που σχετίζεται µε το πρόγραµµα 
ναυπήγησης των υποβρυχίων P-214, 
µέσω του οποίου η Τουρκία επιδιώ-
κει να αποκτήσει την απόλυτη ναυ-
τική υπεροπλία στο Αιγαίο και την 
ανατολική Μεσόγειο. 
Αυτό, όµως, καθιστά σαφές πόσο 
ανούσιες ήταν οι γερµανικές δηλώ-
σεις στήριξης της Κυπριακής ∆ηµο-
κρατίας, την αποκλειστική οικονοµι-

κή ζώνη της οποίας παραβιάζει συνεχώς και κα-
ταχρηστικά η Τουρκία τα τελευταία δύο χρόνια. 
Παρά το γεγονός ότι η Γερµανία έχει συνυπο-
γράψει τις δηλώσεις που στηλιτεύουν τις τουρ-
κικές πρακτικές, συνεχίζει να εξοπλίζει µε ενθου-
σιασµό το τουρκικό πολεµικό ναυτικό, που είναι 
ο πρωταγωνιστής αυτών των παράνοµων πρά-
ξεων. Καθιστά, επίσης, όµως σαφές πόσο ανού-
σιες είναι και η ευρωπαϊκή καταδίκη του τουρ-
κολιβυκού µνηµονίου και η αλληλεγγύη προς τη 
θιγόµενη από αυτό Ελλάδα, αφού οι τουρκικοί 
εξοπλισµοί, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το πολεµικό 
ναυτικό, στρέφονται εναντίον µας.  
Οι Γερµανοί φαίνεται, πάντως, ότι ενδιαφέρο-
νται πρωτίστως για τις εξαγωγές όπλων και δευ-
τερευόντως για το πού αυτά τα όπλα θα χρησι-
µοποιηθούν. Το 2019 η γερµανική κυβέρνηση 
ενέκρινε νέες εξαγωγές οπλικών συστηµάτων 
ύψους 8 δισ. ευρώ, σχεδόν τα διπλάσια δηλα-
δή από το 2018 (4,8 δισ. ευρώ). Και, σύµφωνα 
µε τη γερµανική εφηµερίδα «Τagesspiegel», το 
1 δισ. από αυτά ήταν εξαγωγές σε χώρες που 
εφοδιάζουν µε εξοπλισµούς τις αντιµαχόµενες 
πλευρές στη Λιβύη, όπου ως γνωστόν η Γερµα-
νία εµφανίζεται ως µεσολαβητής µε τη διαδικα-
σία του Βερολίνου και όταν το κύριο ζητούµενο 
είναι να επιβληθεί εµπάργκο στις εξαγωγές εξο-
πλισµών προς τη Λιβύη!

 ΟΥΤΕ Η ΕΙΣΒΟΛΗ στη βόρεια Συρία, ούτε οι 
τουρκικές παράνοµες γεωτρήσεις στην κυπριακή 
ΑΟΖ και βέβαια ούτε οι συνεχείς προκλήσεις σε 
βάρος της Ελλάδας στο Αιγαίο και στην ανατολική 
Μεσόγειο δεν φαίνεται να επηρεάζουν την πολιτι-
κή του Βερολίνου στους εξοπλισµούς. Η Τουρκία 
παρέµεινε και το περασµένο έτος ο µεγαλύτερος 
πελάτης της γερµανικής πολεµικής βιοµηχανίας! 
Τους πρώτους οκτώ µήνες του 2019 οι τουρκι-
κές ένοπλες δυνάµεις αγόρασαν γερµανικά εξο-
πλιστικά συστήµατα αξίας 250 εκατ. ευρώ. Για 
το υπόλοιπο της χρονιάς, το γερµανικό υπουρ-
γείο Οικονοµίας αρνήθηκε να δώσει στοιχεία, 
αν και είναι γνωστό ότι οι συνολικές εξαγωγές 
γερµανικού πο-
λεµικού υλικού 
ανήλθαν σε 1,1 
δισ. ευρώ, και 
παραδέχτηκε ότι 
η Τουρκία ήταν 
ο πρώτος εξα-
γωγικός προορι-
σµός, ενώ ακο-
λουθούσαν το Κουβέιτ, το Ηνωµένο Βασίλειο, η 
Λιθουανία και η Σιγκαπούρη. Οπως δήλωσε το 
γερµανικό υπουργείο Οικονοµικών, τα στοιχεία 
δεν δόθηκαν στη δηµοσιότητα για να µη θιγούν 
οι Γερµανοί προµηθευτές. 
Στη γερµανική πολιτική σκηνή υπάρχει η υποψία 
πως η άρνηση του υπουργείου να δώσει στοιχεία 

για το τελευταίο τετράµηνο σηµαίνει πως οι εξα-
γωγές πολεµικού υλικού προς την Τουρκία 

συνεχίστηκαν απρόσκοπτα και µετά τον 
Σεπτέµβριο του 2019. Και αυτό πα-
ρά τις επίσηµες κυβερνητικές ανα-
κοινώσεις (από τον υπουργό Εξω-
τερικών Χάικο Μάας) ότι η Γερ-
µανία θα επιβάλει µερική απαγό-
ρευση εξαγωγών στην Τουρκία 
και εµπάργκο σε όπλα που θα 
µπορούσαν να χρησιµοποιη-
θούν στη Συρία.  
Τα στοιχεία αυτά αποκα-
λύφθηκαν στην απάντηση 
του γερµανικού υπουργεί-
ου Οικονοµίας σε ερώτηση 
του βουλευτή της γερµανι-
κής Αριστεράς Σεβίµ Ντα-
γκντέλεν. Ο κουρδικής 
καταγωγής βουλευτής 
κατηγόρησε την κυ-
βέρνηση για έλλειψη 
δαφάνειας και δήλω-
σε ότι η καγκελάρι-

ος Αγκελα Μέρκελ 
και η οµοσπον-
διακή κυβέρ-
νηση είναι πα-
γκόσµιοι πρω-
ταθλητές στην 
εξαγωγή φονι-
κών εργαλείων. 
«Η κοινή γνώ-
µη έχει δικαί-
ωµα να γνω-
ρίζει αν παρα-

δόθηκαν γερµα-
νικά όπλα στον Ερ-

Η Τουρκία 
παρέμεινε και 
το περασμένο 
έτος ο 
μεγαλύτερος 
πελάτης της 
γερμανικής 
πολεμικής 
βιομηχανίας
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Τoυ ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

στόλος
Οι προκλήσεις 
των Τούρκων δεν 
έχουν σταµατήσει. 
Σποραδικά 
στέλνουν σκάφη 
µε µετανάστες 
στα νησιά. 
Σχεδόν πάντα 
συνοδευόµενα 
από σκάφη της 
ακτοφυλακής, στην 
οποία το καθεστώς 
Ερντογάν έχει ρίξει 
πολλά χρήµατα 
κατορθώνοντας να 
χτίσει ουσιαστικά 
έναν δεύτερο 
στόλο, που 
πλέει στο Αιγαίο 
παράλληλα µε τα 
πολεµικά πλοία

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΠΛΕΥΡΑ εκτιμά ότι το 
καθεστώς Ερντογάν 
θα προσπαθήσει να 
δημιουργήσει πρόβλημα 
στη χώρα μας, ακριβώς τη 
στιγμή που θα βρίσκεται 
στο αποκορύφωμά της η 
προσπάθεια για να σωθεί 
ό,τι σώζεται από τον 
τουρισμό


