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«Θα δώσουμε 
τη μητέρα 
των μαχών 
για τα F-16»
Ετοιμο για «πόλεμο» εντός του αμερικανικού 
Κογκρέσου είναι το ελληνοαμερικανικό λόμπι,
ώστε να μην εγκριθεί η πώληση μαχητικών 
στην Τουρκία, δηλώνει στην «R» ο εκτελεστικός 
διευθυντής του Hellenic American Leadership 
Council, Eντι Ζεμενίδης

Παλαιότερο στιγμιότυπο με 
τον πρωθυπουργό Κυριάκο 
Μητσοτάκη να απονέμει στον 
Eντι Ζεμενίδη, εκτελεστικό 
διευθυντή του Hellenic 
American Leadership Council 
(HALC), το παράσημο του 
Ταξιάρχη του Τάγματος του 
Φοίνικος, κατά τη διάρκεια 
εκδήλωσης στην Ουάσιγκτον

«Η 
Ομογένεια θα δώσει τη μητέρα των 
μαχών στο Κογκρέσο, για να εμποδί-
σει την Τουρκία να προμηθευτεί τα 

μαχητικά F-16», δηλώνει στη Realnews o Eντι 
Ζεμενίδης, εκτελεστικός διευθυντής του Hellenic 
American Leadership Council (HALC), διαβε-
βαιώνοντας ότι το τοπίο στο Κογκρέσο έως τις 
ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ 
δεν ευνοεί την έγκριση της αναβάθμισης των 
τουρκικών μαχητικών.

Το ελληνοαμερικανικό λόμπι, με δύο κινή-
σεις τις τελευταίες ημέρες, επιχειρεί αφενός να 
δημοσιοποιήσει εκ νέου την παραβατική συ-
μπεριφορά της Αγκυρας στο Αιγαίο και αφετέ-
ρου να βάλει όρια στην περίπτωση που το Κο-
γκρέσο -μετά από εισήγηση του Τζο Μπάιντεν- 
αποφασίσει την πώληση στρατιωτικού υλικού.

Στην πρώτη, με ένα νέο βίντεο, η ΗΑLC ανα-
ζωογονεί την καμπάνια «No jets for Turkey» 
(«Οχι μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία»), 
με στόχο να εμποδίσει την πώληση F-16 στην 
Τουρκία, που πιθανόν να γίνει αντικείμενο ψη-
φοφορίας στο Κογκρέσο μέσα στους επόμενους 
μήνες. Το νέο βίντεο της καμπάνιας έχει στό-
χο να αναδείξει τι πραγματικά συμβαίνει στο 
Αιγαίο και να προβάλει επιχειρήματα κατά της 
πώλησης των F-16 στην Τουρκία ή ακόμα και 
την πιθανή αναβάθμισή τους. Το βίντεο καλεί 
τους θεατές του να θυμηθούν «πάνω από τι πε-
τούν τα τουρκικά μαχητικά» και δείχνει εικόνες 
από τη χώρα μας. Την καμπάνια «Νο Jets for 
Turkey» συνυπογράφουν επτά κορυφαίες ορ-
γανώσεις, συμπεριλαμβανομένης της Αρμενι-
κής Εθνικής Επιτροπής της Αμερικής (ANCA), 
που ζητούν επίσημα από τους ηγέτες των Επι-
τροπών Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας 
και της Βουλής των Αντιπροσώπων και των Επι-
τροπών Ενόπλων Υπηρεσιών να απορρίψουν 
αίτημα της κυβέρνησης Μπάιντεν για πώλη-
ση 40 μαχητικών F-16 και 80 κιτ εκσυγχρονι-
σμού F-16 στο δικτατορικό καθεστώς Ερντο-
γάν της Τουρκίας.

Η δεύτερη κίνηση αφορά την πρωτοβου-
λία δέκα Αμερικανών βουλευτών, με επικε-
φαλής τον Κρις Πάππας, οι οποίοι κατέθεσαν 
προ ημερών τροπολογία με την οποία ζητούν 
να μην προχωρήσει η πώληση των μαχητικών 
όσο η Αγκυρα συνεχίζει να παραβιάζει τον εθνι-
κό εναέριο χώρο άλλων χωρών και να προκα-
λεί με υπερπτήσεις στο Αιγαίο. Η τροπολογία 
εντάσσεται στον αμυντικό προϋπολογισμό του 
Πενταγώνου για το 2023, κάτι που σημαίνει ότι 
δεν θα επηρεαστεί στο μέλλον από οποιοδή-
ποτε εκλογικό αποτέλεσμα. Με βάση την τρο-
πολογία, απαγορεύεται ο Πρόεδρος των ΗΠΑ 
να μεταφέρει όπλα σε χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ 
που τον τελευταίο χρόνο έχει προβεί σε παρα-
βιάσεις του εναέριου χώρου ή έχει παραβιάσει 
την κυριαρχία ή την εδαφική ακεραιότητα άλ-
λης χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ. Αυτά τα εμπόδια 
στις προεδρικές εξουσίες θα μπορούν να αρ-
θούν από το Κογκρέσο, μόνο αν ο Λευκός Οί-
κος μπορεί να πιστοποιήσει στις αρμόδιες επι-
τροπές του ότι η εν λόγω χώρα που ενδιαφέ-
ρεται να προμηθευτεί πολεμικό υλικό από τις 
ΗΠΑ έχει σταματήσει για διάστημα έξι μηνών 
τις επιθετικές ενέργειες.

Μετά τη δήλωση Μπάιντεν («Χρειάζομαι την 
έγκριση του Κογκρέσου για να μπορέσω να το 
κάνω και νομίζω ότι μπορούμε να το πετύχου-
με»), ο Λευκός Οίκος μπήκε σε τροχιά σύγκρου-
σης με την Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της 
Γερουσίας εξαιτίας της πώλησης των F-16 στην 
Τουρκία, στην οποία εναντιώνονται δύο κορυ-
φαία μέλη της. Η σύγκρουση τείνει να πάρει εμ-
φύλιες διαστάσεις, καθώς κάποιοι γερουσιαστές 
των Δημοκρατικών (Κρις Βαν Χόλεν, Κρις Κουν 
και Τιμ Κέιν) θεωρούν περίεργη τη χρονική συ-

γκυρία που ανακοινώθηκε η πώληση, υπονοώντας ότι έγινε ως 
αντάλλαγμα για να αρθούν οι αντιρρήσεις της Τουρκίας στο θέ-
μα της ένταξης της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. Ο 
σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Τζέικ Σάλιβαν, που ήταν παρών 
στη συνάντηση Μπάιντεν - Ερντογάν στη Μαδρίτη, ανέφερε ότι 
αν οι ΗΠΑ είχαν αναλάβει τον ρόλο του διαπραγματευτή, τότε 
τα ζητήματα που θα έβαζαν στο τραπέζι θα ήταν στο επίκεντρο 
του ενδιαφέροντος. Αντιθέτως, φαίνεται να υπήρχε μια σιωπηλή 
κατανόηση ότι αν συναινέσει η Τουρκία στη διεύρυνση του ΝΑ-
ΤΟ θα βελτιωθούν οι σχέσεις της με τις ΗΠΑ και ως εκ τούτου θα 
αυξηθούν οι πιθανότητες για την πώληση των F-16.

  Ο Λευκός Οίκος, σύμφωνα με το Politico, σκοπεύει να ασκή-
σει πίεση στους ηγέτες των δύο κομμάτων στη Γερουσία, στον 
Δημοκρατικό Μπομπ Μενέντεζ και στον Ρεπουμπλικανό Τζιμ 
Ρις. Ο Μενέντεζ εναντιώνεται σταθερά στην πώληση των F-16 
στην Τουρκία, καθώς θέλει να τιμωρήσει έναν αυταρχικό ηγέτη 

που αγόρασε τους ρωσικούς πυραύλους S-400. 
Από την άλλη, ο Ρις, σε πρόσφατη συνέντευ-
ξή του στο Defense News, φάνηκε να εναντι-
ώνεται στην πώληση, αλλά είναι ελαφρώς πιο 
διαλλακτικός από τον ομόλογό του. «Είμαι θε-
τικά διακείμενος προς αυτήν την κατεύθυνση, 
αλλά δεν έχω φτάσει ακόμα εκεί», δήλωσε. Το 
ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο θα μπο-
ρέσουν να διατηρήσουν τη στάση τους τώ-
ρα που η ομάδα του Προέδρου Μπάιντεν θέ-
λει μια συμφωνία με την Τουρκία η οποία, με 
έναν περίπλοκο και ιδιοτελή τρόπο, έκανε αυ-
τό που ήθελαν οι ΗΠΑ. 

Την ίδια ώρα, ο Ρεπουμπλικανός γερουσια-
στής Λίντσεϊ Γκράχαμ, επιστρέφοντας προ ημε-
ρών από επίσκεψη στην Τουρκία, κράτησε μια 
απροκάλυπτα φιλοτουρκική θέση: «Ενώ είχα-
με μια προβληματική σχέση κατά καιρούς, εί-
ναι επιτακτική ανάγκη η Τουρκία και οι ΗΠΑ 
να λάβουν μέτρα για να ενισχύσουν τους δε-
σμούς μεταξύ των δύο εθνών μας. Θα κάνω ό,τι 
περνά από το χέρι μου για να υποστηρίξω την 
απόφαση της κυβέρνησης Μπάιντεν να πουλή-
σει F-16 στην τουρκική πολεμική αεροπορία».

  Ο δρόμος για την απόκτηση των F-16 από 
την Αγκυρα είναι δύσκολος. Μέχρι τις ενδιά-
μεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, τίπο-
τα δεν ευνοεί, ούτε ουσιαστικά ούτε και πρα-
κτικά, ακόμη και την έγκριση σε πρώτη φάση 

του κιτ αναβάθμισης των υφιστάμενων τουρ-
κικών F-16. Διπλωματικές πηγές, μιλώντας στην 
«R», εκτιμούσαν ότι η προσπάθεια να μεταπει-
στεί η Γερουσία δεν θα είναι άμεση, αφού ακό-
μα το σχετικό αίτημα δεν έχει καν διαβιβαστεί 
στο Κογκρέσο από τον Λευκό Οίκο. Μεσολα-
βεί, όπως λένε, η διακοπή των εργασιών λόγω 
καλοκαιριού, ενώ και στις αρχές φθινοπώρου 
οποιαδήποτε προσπάθεια να παρουσιαστεί η 
αγορά των F-16 θα προσκρούσει στην προε-
κλογική περίοδο των ενδιάμεσων εκλογών του 
Νοεμβρίου. «Ακόμα και ο Ερντογάν γνωρίζει 
ότι μια τέτοια διαδικασία, υπό αυτές τις συν-
θήκες και τους υπάρχοντες συσχετισμούς στο 
Κογκρέσο, θα είναι επίπονη και χρονοβόρα», 
λένε οι ίδιες πηγές.

Aνταπόκριση, Νέα Υόρκη

Του θαναση τσιτσα


