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Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΖΑΝΙΤΗ

Ο
ι τελευταίες δύο εβδομάδες 
έχουν φέρει καταιγιστικές εξελί-
ξεις στο πρόγραμμα προμήθειας 

των F-35 από την Ελλάδα, με τον υπουρ-
γό Εθνικής Αμυνας Νίκο Παναγιωτόπου-
λο να επισκέπτεται διαδοχικά την Ουάσι-
γκτον και το εργοστάσιο κατασκευής των 
υπερσύγχρονων μαχητικών αεροσκαφών, 
στο Ντάλας του Τέξας, μετά τον Αρχηγό 
ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο. 
Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, 
ο Ελληνας υπουργός, στην κατ’ ιδίαν συ-
νάντηση που είχε με τον Αμερικανό ομό-
λογό του Λόιντ Οστιν, έθεσε δύο προτε-
ραιότητες για το πρόγραμμα, όπως αυτές 
εκφράστηκαν και από τον ίδιο τον πρω-
θυπουργό. Η πρώτη αφορά το υποκατα-
σκευαστικό έργο που πρέπει να αναλά-
βει η ΕΑΒ από τη Lockheed Martin, κα-
τασκευάστρια των F-35. 

Μάλιστα, υπερθεμάτισε για το εν εξελί-
ξει πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16 σε 
Viper, αναδεικνύοντας τον βαθμό εμπλο-
κής της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας. 

Ως προς αυτό, οι Αμερικανοί υπεύθυ-
νοι της εταιρείας αποκάλυψαν ότι τον 
Νοέμβριο του 2022 θα παραδοθούν οι 
πρώτες 6 «οχιές του Αιγαίου» στην Πο-
λεμική Αεροπορία. Η δεύτερη προτεραι-
ότητα που έθεσε ο υπουργός αφορά τη 
διευθέτηση του τρόπου χρηματοδότη-
σης του προγράμματος, που θα πρέπει 
να αποτυπωθεί χωρίς αστερίσκους στην 
απαντητική επιστολή (LOA) της αμερικα-
νικής κυβέρνησης, με τις ανάλογες ευκο-
λίες προς την Ελλάδα. 

Η σύσκεψη
Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, αμέσως μετά την επι-
στροφή του, φρόντισε να έχει μια μίνι σύ-
σκεψη με τον Αρχηγό ΓΕΑ, αντιπτέραρ-
χο Θεμιστοκλή Μπουρολιά. Η σύσκεψη 

συστημάτων, όπως προβλέπεται στη Δο-
μή Δυνάμεων του ΓΕΕΘΑ, που εγκρίθηκε 
από το ΚΥΣΕΑ το 2020. Σε αυτό το πλαίσιο, 
κύριο μέλημα, αφού επιλεγεί η βάση, εί-
ναι να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες ώστε 
αυτές να έχουν ολοκληρωθεί το 2025. Η 
χρονιά δεν είναι τυχαία. Μπορεί ο Αρχη-
γός ΓΕΕΘΑ να ανέφερε επίσημα -όπως και 
η ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Αμυνας- 
ως έτος υποδοχής των πρώτων αεροπλά-
νων το 2027, όμως υπάρχει ανοιχτό πα-
ράθυρο για πρόωρη ένταξη ακόμη και το 
2025. Συνεπώς, κοινή πεποίθηση πλέον 
στην ηγεσία του Γενικού Επιτελείου Αε-
ροπορίας είναι έως το τέλος του 2023 να 
έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός της νέας 
βάσης και στις αρχές του 2024 να ξεκινή-
σουν οι εργασίες, οι οποίες αναμένεται να 
διαρκέσουν από 18 έως 24 μήνες. 

Στις συσκέψεις του ΓΕΕΘΑ, πλέον, ένα 
από τα κύρια ζητήματα αποτελεί ο επα-
νασχεδιασμός της λειτουργίας των Ενό-
πλων Δυνάμεων. Το F-35 δεν είναι «game 
changer» εξαιτίας των πυραύλων που φέ-
ρει. Είναι μια ιπτάμενη πλατφόρμα συλ-
λογής και διαμοιρασμού πληροφοριών. 
Μπορεί να «μιλά» με τα F-16 Viper που 
θα πετούν σε άλλο σημείο και ταυτόχρονα 
να δίνει στοιχεία χτυπήματος σε μια φρε-
γάτα Belharra ή σε μαχητικά Rafale που 
θα βρίσκονται εκατοντάδες μίλια μακριά. 

Αλλάζει όλος ο τρόπος σκέψης, λειτουρ-
γίας και δράσης των Ενόπλων Δυνάμεων 
στο πεδίο. Κάτι το οποίο έγινε έντονα αντι-
ληπτό στην άσκηση «Poseidon’s Rage», 
που ολοκληρώθηκε την Τετάρτη στην 115 
Πτέρυγα Μάχης, όπου για πρώτη φορά 
ελληνικά μαχητικά πέταξαν φτερό-φτερό 
με αμερικανικά F-35, σε πλήρη επιχειρη-
σιακή λειτουργία. Το βάπτισμα του πυ-
ρός για τους Ελληνες πιλότους δεν ήταν ο 
βομβαρδισμός στόχων από τα F-35, αλλά 
ο τρόπος συνεργασίας με το μαχητικό, το 
οποίο τους καθοδηγούσε από εκατοντά-
δες μίλια, προχωρώντας σε δράσεις χω-
ρίς να έχουν οπτική επαφή.

επικεντρώθηκε στις εργασίες που πρέπει να γίνουν 
ώστε το μαχητικά Stealth πέμπτης γενιάς, όταν προ-
σγειωθούν στην Ελλάδα, να μπορούν να είναι άμεσα 
επιχειρησιακά. Παράλληλα, θα πρέπει να έχει στη-
θεί όλος ο μηχανισμός υποστήριξης, που είναι και το 
ακριβότερο τμήμα της επένδυσης. Για να επιχειρούν 
τα F-35 από ελληνικού εδάφους, θα πρέπει να έχουν 
ολοκληρωθεί πλήρως οι εγκαταστάσεις φιλοξενίας 
και οι εξομοιωτές.

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες της «R», 
επιδιώκεται μέσα στο επόμενο τρίμηνο να έχει ολο-
κληρωθεί η επιλογή της Μοίρας στην οποία θα εντα-
χθούν τα νέα αεροπλάνα, καθώς και εκείνη της Πτέ-
ρυγας Μάχης, που θα γίνει το νέο τους σπίτι. Τα δε-
δομένα που υπάρχουν είναι ότι έχει αποφασιστεί να 
είναι μια από τις βάσεις που δεν βρίσκονται κοντά 
στα ανατολικά σύνορα της Ελλάδας. Συνεπώς, τρεις 
είναι οι επικρατέστερες. Η 115 Πτέρυγα Μάχης στα 
Χανιά, η 116 στον Αραξο και η 117 στην Ανδραβίδα. 

Η απόσυρση των Phantom F-4
Τα δεδομένα αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι η 115 και η 
116 έχουν λιγότερες πιθανότητες και αυτό διότι έχουν 
ήδη υποστεί εκτεταμένη αναβάθμιση των υποδομών 
τους στο πρόσφατο παρελθόν, ώστε να φιλοξενούν τα 
F-16 52 και 52+ adv. Συνεπώς, από το τέλος του χρό-
νου, που θα αρχίσει να γίνεται η σταδιακή παραλα-
βή των Viper, αυτά θα παίρνουν θέση σιγά-σιγά στις 
Μοίρες των δύο αυτών βάσεων. Επιπλέον, θεωρείται 
βέβαιο ότι η έλευση των F-35 θα σημάνει και την ορι-
στική απόσυρση των θρυλικών Phantom F-4. Συνεπώς, 
είναι πολύ πιθανό η 338 Μοίρα Διώξεως-Βομβαρδι-
σμού να συνεχίσει ως η «Μοίρα των φαντασμάτων», 
υποδεχόμενη τα νέα «αόρατα» μαχητικά. 

Στις πρώτες συσκέψεις φαίνεται να κερδίζει έδαφος η 
πρόταση να αναβαθμιστεί πλήρως η βάση στην οποία 
διεξάγεται και η άσκηση της Πολεμικής Αεροπορίας 
«Ηνίοχος», που φιλοξενεί τους κορυφαίους πιλότους 
και μαχητικά από όλο τον κόσμο. Βέβαια, υπάρχει και 
η  σκέψη που «δείχνει» την 115 Πτέρυγα Μάχης στα 
Χανιά, ώστε από εκεί να δίνεται έμφαση στις επιχει-
ρήσεις της ανατολικής Μεσογείου, όπως, παράλλη-
λα, και η επιλογή η 115 να χρησιμοποιηθεί ως βάση 
μεταστάθμευσης για τα F-35. 

Ο σχεδιασμός ένταξης των F-35 στο ελληνικό οπλο-
στάσιο γίνεται βάσει του σχεδιασμού ένταξης νέων 

Πού θα γίνει 
η βάση για 

τα F-35
Η Ανδραβίδα, ο Αραξος και τα Χανιά είναι 

οι τρεις επικρατέστερες περιοχές για να 
υποδεχθούν τα υπερσύγχρονα αμερικανικά 

μαχητικά. Τι συζητήθηκε σε σύσκεψη της 
ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων
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