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Παξαθνινπζνύκε όινη κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ από ρζεο ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο από 

ηνλ Πξόεδξν Ν. Σξακπ   ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα ηελ εζληθή άκπλα ησλ ΗΠΑ, ύςνπο 716 

δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ,  πνπ εγθξίλεη ηελ πξνκήζεηα εθαηνληάδσλ λέσλ αεξνπιάλσλ, 

πινίσλ θαη ηεζσξαθηζκέλσλ, εληζρύεη ηελ αξηζκεηηθή δύλακε ησλ ζηξαηεπκάησλ, απμάλεη ηηο 

ακνηβέο γηα ην πξνζσπηθό, εθζπγρξνλίδεη ην ππξεληθό νπινζηάζην ησλ ΗΠΑ θαη εληζρύεη ηνλ 

έιεγρν ησλ θξαηηθώλ ζπκβάζεσλ κε ηηο θηλεδηθέο εηαηξείεο ηερλνινγίαο, ελώ ηαπηόρξνλα 

παγώλεη ηελ παξάδνζε ησλ αεξνζθαθώλ F – 35 ζηελ Τνπξθία. 

Ση ζεκαίλεη ε απόθαζε απηή γηα ηηο ζρέζεηο ησλ ΗΠΑ κε ηελ Σνπξθία θαη ηελ Ακπληηθή 

Βηνκεραλία ηεο Σνπξθίαο; 

Δίλαη εκθαλέο όηη ε απόθαζε απηή ηνπ Πξνέδξνπ ησλ ΗΠΑ Ν.Σξακπ νδεγεί  ζε ηελησκέλν 

ζρνηλί  ηελ ζύγθξνπζε κε ηε Σνπξθία θαη πξνζσπηθά κε ηνλ Ρ.Σ.Δξληνγάλ,  νδεγεί ην ΝΑΣΟ 

ζε κηα πξσηνθαλή θξίζε,  κεγαιύηεξε απηήο κεηά ην 1974, όηαλ απνρώξεζε ε Διιάδα ζε 

έλδεημε δηακαξηπξίαο γηα ηελ κε αλάζρεζε ηεο ηνπξθηθήο εηζβνιήο ζηε Κύπξν.  

Οπζηαζηηθά δηακνξθώλεη ηηο ζπλζήθεο γηα λα νδεγήζεη ηελ Σνπξθία εθηόο ΝΑΣΟ θαη ην δπηηθό 

ζύζηεκα αζθαιείαο θαη δεκηνπξγεί ηε ζαπκάζηα επθαηξία γηα ηε Ρσζία λα δερζεί ζηηο 

«αγθαιηέο» ηεο ηελ Σνπξθία σο ζύκκαρν ηεο, πξάγκα πνπ νύηε σο αλέθδνην δελ 

κπνξνύζακε λα θαληαζζνύκε πξν νιίγσλ κελώλ, κεηά ηελ θαηάξξηςε ηνπ Ρσζηθνύ 

αεξνζθάθνπο, από ηελ Σνπξθηθή Πνιεκηθή Αεξνπνξία, ζηα ζύλνξα κε ηε πξία. 
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Δπηπξόζζεηα ε απόθαζε απηή πξνθαιεί ζνβαξόηαηε δεκηά ζηελ Ακπληηθή Βηνκεραλία 

ηεο Τνπξθίαοελώ ηαπηόρξνλαζέηεη ζε θίλδπλν δηαθνπήο ηεο γξακκήο παξαγσγήο ησλ 

αεξνζθαθώλ stealth καρεηηθώλ 5εο γεληάο, F-35. Απηό κπνξνύκε εύθνια λα δηαθξίλνπκε 

θαη λα ζπκπεξάλνπκε αλ ιάβνπκε ππόςε καο θαηδνύκε ηη αλαθέξεη ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο 

θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο Lockheed Martin ( LM ), πνπ αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο. 

 

Με ηελ αλαθνίλσζή ηεο ε LM ελεκέξσλε  ηελ δηεζλή θνηλή γλώκε όηη ζην 

πιαίζην ζπκκεηνρήο ηεο Τνπξθίαο ζην πξόγξακκα F – 35, ε ηνπξθηθή βηνκεραλία 

αλαιακβάλεη ην ζύλνιν ηεο ζπληήξεζεο ησλ θηλεηήξσλ ηνπ καρεηηθώλ F-35, πνπ ζα 

παξαδνζνύλ ζε επξσπατθά θξάηε, δειαδή ζηελ Βξεηαλία, ηελ Ιηαιία, ηελ Οιιαλδία, ηε 

Ννξβεγία, ηελ Γαλία, ηελ νπεδία, επηπιένλ βέβαηα από απηά ηεο Tνπξθηθήο Αεξνπνξίαο! 

Δπίζεο ε ηνπξθηθή βηνκεραλία αλαιακβάλεη δεθάδεο θαηαζθεπαζηηθά 

ππνπξνγξάκκαηα ζην F-35, κε απνηέιεζκα ην ζπλνιηθό ύςνο ηεο βηνκεραληθήο 

ζπλεξγαζίαο ηεο Τνπξθίαο κε ηελ LockheedMartin λα αλέιζεη ζην πνζό ησλ 12 

δηζ.$("In total for Lockheed Martin and Pratt & Whitney, F-35 Production Industrial 

Participation opportunities for Turkish companies are expected to reach more than $12 

billion"). 

Δπηπιένλ ε αλαθνίλσζε ηεο LockheedMartin, αλέθεξε κεηαμύ άιισλ ηα εμήο: 

" Υπάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ 10 ηνπξθηθέο εηαηξείεο, νη νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ή/θαη 

αλαπηύζζνπλ ην πξόγξακκα ηόζν ηνπ αεξνζθάθνπο (άηξαθηνο, ειεθηξνληθά) όζν θαη 

ηνπ θηλεηήξα ηνπ (F-135).   

Πην ζπγθεθξηκέλα νη εηαηξείεο απηέο είλαη: 

AlpAviation: Η Σνπξθηθή εηαηξεία ζπκκεηέρεη ζην πξόγξακκα από ην 2004 θαη ηώξα 

θαηαζθεπάδεη θνκκάηηα ηεο αηξάθηνπ, ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζγείσζεο ηνπ καρεηηθνύ θαη πάλσ 

από 100 δηαθνξεηηθά απάξηηα ηνπ θηλεηήξα, ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη εηδηθά θξάκαηα 

ηηηαλίνπ γηα ηα πηεξύγηα ζπκπηεζηή.   
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Aselsan: Η ηνπξθηθή εηαηξεία ειεθηξνληθώλ αλαπηύζζεη θαη θαηαζθεπάδεη πξνεγκέλα 

ειεθηξνπηηθά γηα ην ζύζηεκα ππέξπζξεο παξαηήξεζεο θαη ζηόρεπζεο (EOTS). Παξάιιεια ε 

Aselsan εξγάδεηαη από θνηλνύ κε ηελ  NorthrupGrumman γηα ην ζύζηεκα λαπηηιίαο CNI ηνπ 

αεξνζθάθνπο, ελώ ήδε έρεη μεθηλήζεη καδηθή παξαγσγή θξίζηκσλ ππνζπζηεκάησλ. 

Ayesas: Η ηνπξθηθή εηαηξεία ειεθηξνληθώλ είλαη ν κνλαδηθόο πξνκεζεπηήο δύν 

θξίζηκσλ ζπζηεκάησλ ηνπ F-35: Σεο κνλάδαο δηαζύλδεζεο ηνπ βιεκάησλ αέξνο-αέξνο θαη 

ηνπ ζπζηήκαηνο παλνξακηθήο απεηθόληζεο ηνπ πηινηεξίνπ. 

FokkerElmo: Η θνηλνπξαμία κε έδξα ηελ κύξλε είλαη ππεύζπλε γηα ηελ θαηαζθεπή 

ηνπ 40% ησ ειεθηξηθώλ θαισδηώζεσλ ηνπ F-35 θαη ησλ ζπζηεκάησλ δηαζύλδεζεο EWIS 

(ElectricalWiring&InterconnectionSystem), ηόζν ηνπ αεξνζθάθνπο όζν θαη ηνπ θηλεηήξα, ελώ 

ππνζηεξίδεη ηελ ΣΑΙ κε ηελ παξαγσγή όισλ ησλ θαισδηώζεσλ γηα ην θεληξηθό ηκήκα ηεο 

αηξάθηνπ. 

Havelsan: Η ηνπξθηθή εηαηξεία ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε θαη παξαγσγή ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ζπζηεκάησλ από ην 2005. Παξάιιεια ε είλαη ν επηθεθαιήο ζηελ Σνπξθία γηα 

ην έξγν αλάπηπμεο θαη θαηαζθεπήο ηνπ νινθιεξσκέλνπ θέληξνπ εθπαίδεπζεο θαη ζπληήξεζεο 

(ITC) γηα ηελ ηνπξθηθή Αεξνπνξία. 

KaleAero: Η εηαηξεία ππνζηεξίδεη ην πξόγξακκα ηνπ F-35 από ην 2005.  ε 

ζπλεξγαζία κε ηελ ΣΑΙ θαηαζθεπάδεη θνκκάηηα ηεο αηξάθηνπ ελώ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

HerouxDevtek είλαη ν κνλαδηθόο πξνκεζεπηήο ησλ ζπζηεκάησλ αζθάιηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

πξνζγείσζεο ζηελ αλαζπξόκελε ζέζε. Δπηπξόζζεηα ε KaleAerospace επίζεο έρεη 

δεκηνπξγήζεη κηα θνηλνπξαμία κε ηελ  Pratt&Whitney θαηαζθεπάδνληαο απάξηηα ηνπ θηλεηήξα 

F-135. 

MiKES: Τπνζηεξίδεη ην πξόγξακκα παξαδίδνληαο εμαξηήκαηα ηνπ αεξνζθάθνπο γηα 

ηηο BAE Systems θαη  NorthropGrumman 

ROKETSAN/Tubitak-SAGE: Η εηαηξεία θαηαζθεπήο ππξαπινθηλεηήξσλ θαη ην 

εξεπλεηηθό ίδξπκα Tubitak είλαη ππεύζπλεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη θαηαζθεπή ηνπ βιήκαηνο 

cruise SOM-J ελώ ε Roketsan είλαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

LockheedMartinMissiles/FireControl γηα ην ίδην ζθνπό.   

ΤΑΙ: Η ηνπξθηθή αεξνπνξηθή βηνκεραλία ζπκκεηέρεη ζην πξόγξακκα ηνπ F-35 από ην 

2008. Η ΣΑΙ θαηαζθεπάδεη εμαξηήκαηα, ηα νπνία ηνπνζεηνύληαη ζε όια ηα F-35 παξαγσγήο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ε ΣΑΙ θαηαζθεπάδεη ην θεληξηθό ηκήκα ηε αηξάθηνπ, παξάγεη ζύλζεηα πιηθά 

γηα ηελ άηξαθην, ηηο ζύξεο ηεο απνζήθεο νπιηζκνύ θαη ην επαίζζεην από άςε ππνγξαθήο 

stealth εζσηεξηθό ηκήκα ηνπ αεξαγσγνύ ησλ αεξνζθαθώλ.  πλνιηθά ε ΣΑΙ είλαη ππεύζπλε 

γηα ηελ παξαγσγή ηνπ 45% ηνπ αεξνζθάθνπο! 

Τέινο ε Τνπξθία έρεη απνθηήζεη ηελ άδεηα λα θαηαζθεπάδεη κόλε ηεο ηνπο 

δηθνύο ηεο θηλεηήξεο F-135, ελώ ζύληνκα ζα έρεη ζην έδαθόο ηεο ην πξώην νινθιεξσκέλν 

θέληξν επηζεώξεζεο ησλ θηλεηήξσλ γηα όιε ηελ Δπξώπε.  Σόζν ε παξαγσγή ησλ θηλεηήξσλ 

όζν θαη ε γεληθή επηζεώξεζή ηνπο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζην Δζθηζερίξ. 
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Δίκαη βέβαηνο όηη έρνπκε εθπιαγεί όινη, κε όιεο απηέο ηηο ζπκκεηνρέο ηεο 

Τνπξθηθήο Ακπληηθήο Βηνκεραλίαο ζην πξόγξακκα αλάπηπμεο – παξαγσγήο  ησλ 

αεξνζθαθώλ F – 35, κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηεο Ακεξηθαληθήο Κπβέξλεζεο, γεγνλόο 

πνπ νπζηαζηηθά, αλ ε απόθαζε γηα « ΠΑΓΩΜΑ» ηεο παξάδνζεο ησλ αεξνζθαθώλ F – 

35 ζηελ Τνπξθία ΓΔΝ αλαθιεζεί ζύληνκα, ζεκαίλεη όηη ε παξαγσγή ησλ F-35 ζηηο ΗΠΑ 

ζηακαηά, έζησ θαη πξνζσξηλά θαη κέρξηο ηεο ελεξγνπνίεζεο λέσλ γξακκώλ παξαγσγήο, 

πξνθαιώληαο ζεκαληηθή δεκία ζην πξόγξακκα ηόζν από πιεπξάο θόζηνπο όζν θαη από 

πιεπξάο θαζπζηεξήζεσλ ζηελ παξαγσγή θαη ζηηο παξαδόζεηο ησλ αεξνζθαθώλ,θαζώο νη 

ηνπξθηθέο βηνκεραλίεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην θνλζόξηζηνπκ θαηαζθεπήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

θαηαζθεπάδνπλ θαη'απνθιεηζηηθόηεηα πεξί ην 7 – 9 %  ησλ κεξώλ ηνπ αεξνζθάθνπο! 

Θέισ λα πηζηεύσ όηη ηεο απόθαζεο απηήο γηα «ΠΑΓΩΜΑ» ησλ παξαδόζεσλ 

έρεη πξνεγεζεί θαη αλάινγε πξνεηνηκαζία από ηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ηεο ΗΠΑ θαη 

ηελ εηαηξεία θαηαζθεπήο ησλ αεξνζθαθώλ LM, έηζη ώζηε λα έρεη μεθηλήζεη πξν πνιινύ 

ν ζρεδηαζκόο εμεύξεζεο ελαιιαθηηθώλ πεγώλ παξαγσγήο θαη λα ΜΗΝ βξνπλ έδαθνο 

νη όπνηνηεθβηαζκνί εθ κέξνπο ηνπ Ρ.Τ.Δξληνγάλγηα δηαθνπή ηεο ππνζηήξημεο ηεο 

γξακκήο παξαγσγήο από ηηο πξναλαθεξόκελεο Τνπξθηθέο εηαηξείεο θαη θαηαζηίζνπλ 

επί ηεο νπζίαο αλεδαθηθή ηελ απόθαζε απηή παγώκαηνο ηεο παξάδνζεο ησλ 

αεξνζθαθώλ F – 35 ζηελ Τνπξθία. 

 

 


