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Νέος πονοκέφαλος για την Αγκυρα: Έτοιμες οι δυο 
πρώτες Ελληνικές «οχιές»

Τα δυο πρώτα αναβαθμισμένα F-16 
πιάνουν από αύριο δουλειά στο Αι-
γαίο
Νέος πονοκέφαλος για την Αγκυρα: 
Έτοιμες οι δυο πρώτες Ελληνικές 
«οχιές» | tovima.gr
Μέχρι το 2028 θα πρέπει να είναι 
έτοιμα – σύμφωνα με το χρονοδιά-
γραμμα – άλλα 83 F-16 που θα έχουν 
αναβαθμιστεί από «Block 52+» και 
Block 52+ advanced» σε «Block 
70V». Θα έχουν γίνει δηλαδή επι-
πέδου «Viper» που στα Αγγλικά ση-
μαίνει «οχιά».

Τα αναβαθμισμένα F-16 μαζί με τα 
υπερσύγχρονα Rafale, αλλάζουν 
εντελώς τις ισορροπίες στο Αιγαίο 
τη στιγμή μάλιστα που η Τουρκία 
παραμένει αποκλεισμένη από το 
πρόγραμμα των F-35 και τη στιγ-
μή κατά την οποία μάλιστα – όπως 
λένε αναλυτές – ήδη η Τουρκική πο-
λεμική αεροπορία αρχίζει να έχει 

και προβλήματα με ανταλλακτικά.

Οι 2 πρώτες «οχιές» λοιπόν είναι έτοιμες και από αύριο θα πε-
τούν στο Αιγαίο. Μέχρι το τέλος του χρόνου γίνεται προσπά-
θεια τα μαχητικά που θα μπουν σε υπηρεσία να φτάσουν τα 8.

Τα χαρακτηριστικά
Τα F-16 Viper με τα προηγούμενα μοντέλα των F-16 που είχε η 

χώρα μας στο οπλοστάσιο της, είναι ουσι-
αστικά δυο διαφορετικά αεροσκάφη. Οι 
«οχιές» έχουν επιπλέον δυνατότητες σε 
σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα, τόσο 
από άποψη ραντάρ, υπολογιστή μάχης 
κ.α, όσο και από τα όπλα που μπορεί να 
φέρουν.

Το Viper έχει το νέο ραντάρ ηλεκτρονι-
κής σάρωσης AESA το οποίο μαζί με τα 
νέα οπλικά συστήματα αλλά και το σύ-
στημα ζεύξης δεδομένων LINK 16, δημι-
ουργεί την απόλυτη υπεροχή απέναντι 
στην αεροπορία της Τουρκίας. 

Μετά την αναβάθμιση το F-16V θα έχει 
αυτόνομη στόχευση σε κάθε περιβάλλον, 
θα έχει ευρεία απεικόνιση υψηλής ευκρί-
νειας με χάρτες BIG SAR, θα έχει καλύ-
τερο και πιο γρήγορο εντοπισμό στόχων, 
θα μπορεί να «κλειδώνει» μικρότερους 
στόχους, θα μπορεί να «κλειδώνει» πολ-
λούς στόχους κάθε φορά και τέλος θα έχει 
ισχυρή ηλεκτρονική προστασία.

Ανοικτή επιστολή στον Ρ.Τ. Ερντογάν απο τον πρόεδρο 
του Πανελληνίου Συλλόγου Πομάκων

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

ανήκω στην αυτόχθονα φυλή των Πομάκων, την 
ύπαρξη της οποίας και εσύ αναγνώρισες στη διάρ-
κεια της επίσκεψής σου στην Κομοτηνή στις 8 και 
9 Δεκεμβρίου 2017.

Παρακολουθούμε με ανησυχία τον ολισθηρό 
δρόμο του επεκτατισμού στον οποίο βαδίζεις. Με 
πρόσχημα ότι οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις της Δύ-
σης περικυκλώνουν την χώρα σου στα Βαλκάνια, 
στον Καύκασο και στη Μέση Ανατολή, ζητάς απο-
στρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου και του 
Καστελόριζου, όταν η χώρα σου έχει παρατάξει 
χιλιάδες άνδρες αποβατικού στρατού και επιθετι-
κά όπλα σε απόσταση αναπνοής από τα ελληνικά 
νησιά απειλώντας να εισβάλεις σε αυτά.

Κύριε Ερντογάν εάν εσύ ήσουν στη θέση της Ελλά-
δας τι θα έκανες;

Ξεχνάς βέβαια ότι τα νησιά αυτά είναι ελληνικά 
για χιλιάδες χρόνια, πολλούς αιώνες πριν οι πρό-
γονοί σου συναντήσουν για πρώτη φορά στην 
ιστορία τους, το …γαλάζιο χρώμα του Αιγαίου.

Ελληνικά ήταν και τα νησιά Ίμβρος και Τένεδος. Για-
τί εσύ δεν εφαρμόζεις αντιστοίχως ό,τι προβλέπει το 
άρθρο 14 της Συνθήκης της Λωζάνης;

Για τα δύο νησιά, προβλέπεται η θέσπιση καθεστώτος 
τοπικής αυτονομίας και αυτοδιοίκησης «…θα έχουν 
ειδική διοικητική οργάνωση αποτελούμενη από τοπι-
κά στοιχεία…Η διατήρηση της τάξης, θα διασφαλίζε-
ται από μια αστυνομική δύναμη τα μέλη της οποίας 
θα προσλαμβάνονται μεταξύ του τοπικού πληθυσμού 
από την προαναφερθείσα τοπική διοίκηση και θα το-
ποθετούνται κάτω από τις διαταγές της»

Γιατί καταπατάς το άρθρο 14 της Συνθήκης της Λωζά-
νης και ζητάς μονομερώς από την Ελλάδα την εφαρ-
μογή άλλων διεθνών συνθηκών;

Στο διεθνές δίκαιο, ισχύει η αρχή «rebus sic stantibus» 
που σημαίνει ότι οι αντικειμενικές συνθήκες υπό τις 
οποίες υπογράφηκαν οι συνθήκες έχουν μεταβληθεί 
θεμελιωδώς διότι η Ελλάδα απειλείται με πόλεμο, άρα 
και οι τυχόν όροι (όπως της αποστρατικοποίησης) 
αλλάζουν και παύουν να ισχύουν. Αλλά, τι δουλειά 
έχεις εσύ με μια Συνθήκη στην οποία η Τουρκία δεν 
ήταν συμβαλλόμενο μέρος;

Σταμάτα να αναμοχλεύεις το παρελθόν και τα ιστο-
ρικά πάθη. Στην … Γαλάζια πατρίδα, θα μπορούσαν 
και οι Έλληνες να αντιτάξουν όλη την Μικρά Ασία 
και την ίδια την Κωνσταντινούπολη. Είναι όμως δυ-
νατόν να σκέφτονται τη σημερινή εποχή οι ηγέτες και 
οι λαοί έτσι;

Οι απειλές σου δείχνουν ότι είσαι έτοιμος να βυθί-
σεις στο πένθος χιλιάδες μητέρες και πατεράδες και 
από τις δύο πλευρές του Αιγαίου και να προστεθούν 
και άλλοι πρόσφυγες στους ήδη υπάρχοντες Σύριους, 
Ιρακινούς, Κούρδους, Κύπριους, Ουκρανούς κ.λ.π.

Θα έστελνες να θυσιασθούν τα δικά σου παιδιά, τον 

γιό σου, την κόρη σου, τον γαμπρό σου στην πρώτη 
γραμμή του πολέμου; Θα δεχόσουν σφαγές αμάχων, 
βιασμούς γυναικών, δολοφονίες παιδιών, την εξα-
θλίωση λαών, καταστροφή πόλεων, υποδομών και 
υφαρπαγή ξένου πλούτου;

Εμείς οι Πομάκοι δεν θέλουμε να γίνουμε πρόσφυ-
γες του 21ου αιώνα.  Η πολιτική σου είναι επικίνδυ-
νη, δυναμιτίζει τις καλές και ειρηνικές σχέσεις που 
πρέπει να έχουν ο ελληνικός και ο τουρκικός λαός.  
Καμιά μειονότητα δεν θέλει πόλεμο, πολύ περισσό-
τερο εμείς οι Πομάκοι, αφού πριν από ένα αιώνα 
εκατοντάδες χιλιάδες σφαγιάστηκαν, εκατομμύρια 
εκπατρίστηκαν και πολλοί εξ αυτών ζουν στην πα-
τρίδα σου.

Εάν οραματίζεσαι να φθάσεις το πρότυπο και το 
ανάστημα του Μουσταφά Κεμάλ, μάλλον χρησι-
μοποιείς λάθος… μεζούρα! Άλλωστε ο Μουσταφά 
Κεμάλ είχε πει ξεκάθαρα: «Ειρήνη στη χώρα, ειρήνη 
στον κόσμο». Εσύ, κάνεις το ακριβώς αντίθετο.

Εάν, όμως, όλα αυτά τα κάνεις για να επιβιώσεις πο-
λιτικά, να στρέψεις την προσοχή του φίλου τουρκι-
κού λαού από τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα 
που αντιμετωπίζει και να εξασφαλίσεις την επανε-
κλογή σου, τότε έχεις ξεπέσει στο επίπεδο ενός πολύ 
χαμηλού επιπέδου πολιτευτή.

Σου θυμίζω ότι και ο Μουσολίνι πριν εισβάλει στην 
Ελλάδα έλεγε μεγάλα λόγια και καυχιόταν για το 
μέγεθος της πολεμικής του μηχανής. Είδες όμως τι 
έπαθε…
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