
 
 

 
«Αθηνά» 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΠΛΩΝ 
 

Δ/νση: Θ. Χατζίκου 11, Θεσσαλονίκη 56122, Τηλ/Fax: 2310-904794 / 6944165341, www.armscontrol.info 
 
 

Ο ΤΟΥΡΚΟ-ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
 

Θεόδωρος Ε. Λιόλιος 1,2 
1 Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών 

Τομέας Φυσικών Επιστημών & Εφαρμογών, Εργαστήριο Πυρηνικής-Ατομικής Φυσικής 
Βάρη Αττικής, 16673 

 
2 Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων, Θ.Χατζίκου 11, Θεσσαλονίκη 56122 

 
28 Απριλίου 1999 

 
 
 
 
Ο τουρκο-ισραηλινός άξονας άρχισε να σφυρηλατείται και να ενισχύεται κατά την διάρκεια των 
Νατοϊκών επιθέσεων εναντίον της Σερβίας (Άνοιξη 1999). Η ανάλυση που ακολουθεί παρουσιάστηκε την 
περίοδο των επιθέσεων αυτών σε διάφορα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης από το Διευθυντή του Ελληνικού 
Κέντρου Ελέγχου Όπλων.  
 
 
 
Ο Μεσούτ Γιλμάζ έλαβε στις ΗΠΑ (17/12/98) το βραβείο του εξέχοντος κυβερνήτη από την οργάνωση 
«Αντισημιτικός Συνασπισμός» , μια ισχυρότατη ισραηλινή οργάνωση. Παρόντες ήταν και πολλοί 
αμερικανοί επίσημοι. Τα σχόλια του Αβραάμ Φόξμαν, διευθυντού του συνασπισμού, για τον Γιλμάζ 
περιλάμβαναν  και τα εξής «Η Τουρκία είναι  μια χώρα αφοσιωμένη στην Δημοκρατία», «Ο κ.Γιλμάζ 
είναι ένας ηγέτης που προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα»…  
 Είναι γεγονός ότι η Τουρκία έχει παραβιάσει κάθε μορφή ανθρώπινου δικαιώματος και συνεχίζει 
την γενοκτονία των Κούρδων . Πού οφείλονται λοιπόν αυτές οι αβρότητες μεταξύ δύο κρατών που 
κανένας ιστορικός και πολιτικός δεσμός δεν φαινόταν να τους συνδέει; 
 Η απάντηση είναι ότι η Τουρκία σφυρηλάτησε ήδη μία ισχυρότατη στρατιωτική συμμαχία με το 
Ισραήλ. Το Φεβρουάριο του1996 υπεγράφη η πρώτη μεγάλη συμφωνία η οποία συνέδεσε τις πολεμικές 
βιομηχανίες και των δύο κρατών. Η συμφωνία περιλάμβανε και τη συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων η 
οποία πια έχει πάρει αδερφικές διαστάσεις . Είναι καθημερινότητα πλέον η πτήση των αεροσκαφών των 
δύο χωρών στον εναέριο χώρο της άλλης ενώ εκτός από τις κοινές ασκήσεις οι τούρκοι πιλότοι 
παρακολουθούν μαθήματα στις σχολές πολέμου του Ισραήλ, όπου ειδικοί καθηγητές αναλύουν ακόμη 
και την τακτική πυρηνικών-βιολογικών-χημικών επιθέσεων. Η συναλλαγή αυτή έχει επεκταθεί και σε 
θέματα πληροφοριών και είναι θέμα απλής λογικής, σύμφωνα με το έγκυρο περιοδικό Εκόνομιστ, να 
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αποδοθεί στη θρυλική Μοσσάντ ο αδυσώπητος εντοπισμός και τελικά η σύλληψη του Οτσαλάν, παρά τα 
μέτρα που έπαιρναν οι χώρες που επισκέπτονταν.  
 Οι ΗΠΑ ασφαλώς χειροκροτούν αυτή την σχέση και τη θεωρούν ισοδύναμη με την τοποθέτηση 
μιας θυγατρικής υπερδύναμης στον ευαίσθητο ζωτικό χώρο των αράβων. Ας θυμηθούμε τα σχόλια της 
Ντάνα Μπάουερ διευθύντρια του τομέα θεμάτων της ανατολικής Ευρώπης του υπουργείου  εξωτερικών 
των ΗΠΑ  «Η συμμαχία αυτή ισχυροποιεί δύο φιλο-αμερικανικές χώρες στην περιοχή και θα οδηγήσει 
στον εκμοντερνισμό των αμυντικών τους δυνατοτήτων στην περιοχή». 
 Η συμμαχία αυτή είναι προφανώς ο μόνος τρόπος  να υπερνικηθούν τα αντιτουρκικά λόμπι στις 
ΗΠΑ που αποτρέπουν την πώληση όπλων στην Τουρκία. Οι αραβικές χώρες βρίσκονται σε κατάσταση 
συναγερμού αφού τώρα η συμμαχία αυτή έχει ένα κοινό στόχο. Την πλήρη εξουδετέρωση της Συρίας και 
φυσικά τον απόλυτο έλεγχο του Λιβάνου.  Ας θυμηθούμε ότι η Συρία τον περασμένο Οκτώβριο δέχτηκε 
ένα τελεσίγραφο από την Τουρκία η οποία έχει ένα σύνορο μήκους περίπου 900 χιλιόμετρα με τη χώρα 
αυτή. Το τελεσίγραφό αυτό εκδόθηκε μετά τη μετακίνηση 10.000 τούρκων στρατιωτών στα σύνορα της 
Συρίας και απαιτούσε την παράδοση του Οτσαλάν. Η Συρία δεν θα είχε υποκύψει εάν δεν υπήρχε ο 
ισχυρός σύμμαχος της Τουρκίας. «Μια σύρραξη θα αποδυνάμωνε  το στρατό της Συρίας και φυσικά το 
Ισραήλ θα μπορούσε πλέον να αναλάβει δράση», είπε ο Σουκρού Ελεκντάτ , πρώην τούρκος πρέσβης 
στις ΗΠΑ. «Αντλούμε τη δύναμή μας από την καινούργια μας συμμαχία και τώρα πια η Συρία είναι 
αδύναμη». Ασφαλώς τώρα η πολιτική των δυόμισι πολέμων που θα έπρεπε να κάνει η Τουρκία 
μετατρέπεται σε ενάμιση πόλεμο: με την Ελλάδα και του Κούρδους . 
 Με τον τρόπο αυτό οι Τούρκοι σύντομα θα απαλλαγούν από τους Κούρδους και το Ισραήλ από 
την Χάμας και την Χεσμπολάχ. Κατόπιν οι Τούρκοι θα  μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τη δεσμευμένη 
για τους Κούρδους στρατιωτική δύναμη για να απειλήσουν ακόμη περισσότερο την Ελλάδα. 
Κάθε δικαιολογία των ΗΠΑ ότι η συμμαχία αυτή είναι καθαρά αμυντικού περιεχομένου είναι κίβδηλη 
και σκοπό έχει να αποπροσανατολίσει. Δεν ήταν τυχαία η εξαγγελία ότι η Τουρκία θα επιτρέψει στα 
Ισραηλινά αεροσκάφη να χτυπήσουν το Ιράκ εάν το Ισραήλ δεχόταν πυραυλική επίθεση. Γνωρίζουμε 
επίσης ότι τα ισραηλινά αεροσκάφη πετούν στον  τουρκικό εναέριο χώρο συλλέγοντας πληροφορίες για 
το Ιράν, το Ιράκ και τη Συρία, τους μεγαλύτερους εχθρούς του Ισραήλ. Ο πρώην ισραηλινός υπουργός 
εθνικής άμυνας Μορντεχάι αναγνώρισε τη συμμαχία ως «στρατηγική». 
 Ας δούμε όμως συγκεκριμένα ποιες είναι οι πρόσφατες αποδοχές της Άγκυρας από τη συμμαχία 
αυτή. Από τα όπλα  που εμπορεύεται η Τουρκία το 80% γράφει MADE IN USA και τα τελευταία δέκα 
χρόνια έλαβε συνολική βοήθεια 12 δισεκ.δολλαρίων από τις ΗΠΑ.  Το 1996 οι οργανώσεις για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα  στις ΗΠΑ κατάφεραν να αποτρέψουν την πώληση δύο  μεγάλων αγορών 
ελικοπτέρων Κόμπρα  και φρεγάδων στην Τουρκία που θα εξολόθρευαν περισσότερους Κούρδους και θα 
φόρτιζαν το ήδη βεβαρημένο τοπίο του Αιγαίου. 
 Το θετικό αυτό βήμα καταστρατηγείται σήμερα υπό την πίεση του εβραϊκού λόμπι στις ΗΠΑ. 
Ειδικότερα βρισκόμαστε μπρος σε μια επικείμενη αγορά τεραστίων διαστάσεων η οποία  εντάσσεται στο 
πενταετές εξοπλιστικό πρόγραμμα που εξήγγειλε η Τουρκία ύψους 150 δισεκ.δολλαρίων. 
Η αγορά αυτή αφορά 145 υπερσύγχρονα ελικόπτερα  αξίας 3.5 δισεκ.δολλαρίων μια αγορά που όμοιά της 
δεν έχει ξαναγίνει στο τομέα των ελικοπτέρων. Οι υποψήφιες εταιρίες είναι οι εξής 
Α) Η Γάλλο-γερμανική Γιουροκόπτερ 
Β) Η Ισραηλο-ρωσική Ισραηλινές βιομηχανίες αεροσκαφών  
Γ) Η αμερικανική Μπόινγκ 
Δ)  Η πολυεθνική Μπέλι Χέλικοπτερ 
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Τελείως απροκάλυπτα υπεγράφησαν και πλήθος άλλες συμφωνίες μερικές εκ των οποίων αξίζει να 
αναφερθούν όπως 
Α) Αναβάθμιση των τουρκικών Εφ-4 και Εφ-5 με συστήματα ραντάρ τελευταίας τεχνολογίας. Υπάρχει 
μεγάλος κίνδυνος τα συστήματα αυτά να είναι τα περιβόητα συστήματα εξουδετέρωσης των Πάτριοτ. 
Β) Αναβάθμιση των Εφ-16 στον τομέα των καυσίμων για μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης και αυξημένη 
ικανότητα επιχειρήσεων νυκτός. 
Γ) Συμπαραγωγή των ισχυρότατων πυραύλων Ποπάυ με ισχύ που αγγίζει τα 370 κιλά εκρηκτικών.  
Δ) Συμπαραγωγή των αντιαεροπορικών πυραύλων Αροου που αναμένεται να είναι το τουρκικό 
αντιστάθμισμα των ελληνικών Πάτριοτ. 
 Ειδικά οι δύο τελευταίες εξελίξεις σε συνδυασμό με την μεγάλη εμπειρία του Ισραήλ στα όπλα 
μαζικής καταστροφής σηματοδοτούν την είσοδο της Τουρκίας στο κλαμπ των πυραυλικών δυνάμεων 
μαζί με το Πακιστάν. Ουσιαστικά , οι γνώσεις της πυραυλικής τεχνολογίας θα βοηθήσουν την Τουρκία 
στη αύξηση του βεληνεκούς των πυραύλων της και φυσικά , στο μέλλον, στην κατασκευή βαλλιστικών 
πυραύλων που θα φτάνουν από το κέντρο της Τουρκίας στα νησιά του Ιονίου και τέλος στην εκτόξευση 
δορυφόρου. Όταν το βεληνεκές των πυραύλων της γίνει τέτοιο ώστε να απειλείται η Ρωσία τότε σίγουρα 
το κεμαλικό όνειρο θα έχει γίνει πραγματικότητα. 
 Αυτές οι ανησυχητικές εξελίξεις δεν πρέπει να περάσουν απαρατήρητες . Δεν αρκούν οι 
καταγγελίες της πατρίδας μας στα διεθνή φόρα για τα άλματα της Τουρκίας στον τομέα των οπλικών 
συστημάτων. Η Ελλάδα σύντομα θα πρέπει να αναβαθμίσει την  επιστημονικής της έρευνά στα ειδικά 
όπλα για να μην αιφνιδιαστεί στο μέλλον από μια πανίσχυρη πυραυλική Τουρκία . 
 Αλήθεια, ποιος από τους έλληνες που βρίσκονται στη Σερβία συλλέγει πληροφορίες για την 
χρήση και αντιμετώπιση των σύγχρονων οπλικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται; Οι ΗΠΑ έχουν 
εγκαταστήσει ένα τεράστιο πειραματικό εργαστήριο συλλέγοντας μετρήσεις και διορθώνοντας τα 
υπάρχοντα οπλικά συστήματα και ασφαλώς το ίδιο και οι ευρωπαϊκές δυνάμεις που συμμετέχουν, 
συμπεριλαμβανομένης και της Τουρκίας. Σίγουρα δεν θα είναι πρόθυμοι να τις μοιραστούν μαζί μας και 
η μελέτη μας θα περιοριστεί και πάλι σε θεωρητικούς υπολογισμούς και στη διεθνή βιβλιογραφία. 
Ελπίζω οι έλληνες δημοσιογράφοι  να είναι καλοί παρατηρητές και να μεταφέρουν στην Ελλάδα αυτές 
τις πολύτιμες πληροφορίες οι οποίες θα ενταχθούν στις επιχειρησιακή εκπαίδευση των επιτελών μας 
ενισχύοντας την ασφάλεια της χώρας μας.  
 


