
κιστρα κλειδώματος του όπλου είναι στο κάτω μέρος τους μονομ-
πλόκ. Το SPZ ME διαθέτει 4 σημεία κλειδώματος. Τα ξύλινα μέρη
είναι κατασκευασμένα από καλής ποιότητας καρυδιά. Το πέλμα
στο κοντάκι είναι ελαστικό. Η φιλοσοφία κατασκευής του Τουρ-
κικού αλληλεπίθετου στηρίζεται σε δοκιμασμένες μηχανολογικές
εφαρμογές, τόσο στους μηχανισμούς σκανδάλης – πυροδότησης,
όσο και στο σύστημα κλειδώματος. 
Η πλειοψηφία των Τούρκων κατασκευα-
στών για την κατασκευή των λειόκανων
όπλων σε όλους τους τύπους ακολουθεί δο-
κιμασμένες μηχανολογικές εφαρμογές.
Μηχανισμοί αυτούσιοι, όπως έχουν δοκι-
μαστεί για χρόνια από άλλους κατασκευα-
στές, ή με μικρές τροποποιήσεις, βλέπουμε
να έχουν εφαρμογή στην πλειοψηφία των
όπλων που παράγονται στην Τουρκία. Αυ-
τό δεν το κάνουν μόνο Τούρκοι αλλά και
πολλοί άλλοι κατασκευαστές που παρά-
γουν όπλα, με κύριο μέλημα τα χαμηλά κο-
στολόγια. Το αλληλεπίθετο της YILDIZ
ανήκει στην κατηγορία των οικονομικά
προσιτών όπλων με καλή ποιότητα κατα-
σκευής και καλές εφαρμογές. Μπορεί να
ρίξει φυσίγγια απλά και magnum. 
Προσφέρει πράγματα που πλέον θεωρούνται δεδομένα, αλλά
συντελούν στο να κάνουν ευκολότερη τη χρήση των όπλων και να
προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις στον κυνηγό. Τα βιδωτά τσοκ
δεν αποτελούν πλέον καινοτομία, δίνουν όμως τη δυνατότητα
στον κυνηγό, ανάλογα, να επιλέξει τις συσφίξεις που θέλει. Το ίδιο

ισχύει και για τον επιλογέα, τη μονή σκανδάλη και τους αυτόμα-
τους εξωλκείς. 
Το συγκεκριμένο μοντέλο, λόγω του χαμηλού βάρους είναι ιδανι-
κό για τους κυνηγούς του περπατητού κυνηγιού. Μπορεί να ρίξει
όλα τα φυσίγγια, απλά και magnum αλλά με τις ισχυρές γομώσεις
το λάκτισμα θα είναι αισθητό. Υπάρχουν άλλα μοντέλα που είναι

προτιμότερα, λόγω βάρους για χρήση ισχυ-
ρών γομώσεων. Τα ξύλινα μέρη είναι κατα-
σκευασμένα από καρυδιά καλής ποιότη-
τας. Οι γείτονες στον τομέα αυτό έχουν το
πάνω χέρι. Η Τουρκία είναι η πρώτη χώρα
στην Ευρώπη σε αποθέματα ξύλου καρυ-
διάς. Όλοι οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές,
προμηθεύονται από την Τουρκία τα ξύλα
που χρησιμοποιούν στα όπλα. 
Το SPZ ME είναι οικονομικά προσιτό, έχει
καλή ποιότητα και δοκιμασμένους μηχανι-
σμούς λειτουργίας. Είπαμε ήδη, ότι η Τουρ-
κία έχει μπει για τα καλά στον χώρο της κα-
τασκευής όπλων. Τα επόμενα χρόνια θα
δούμε αρκετά όπλα από την γειτονική χώ-
ρα, να κατακλύζουν τα ράφια των κυνηγε-
τικών καταστημάτων. Είτε μας αρέσει είτε

δεν μας αρέσει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα πρώτα Τουρκι-
κά όπλα που είχαν εισαχθεί στη χώρα μας πριν από αρκετά χρόνια
δεν είχαν καλή ποιότητα και συγκρινόμενα με αυτά των υπολοί-
πων Ευρωπαϊκών κατασκευαστών ήταν υποδεέστερα κατά πολύ. 
Τώρα πλέον, αυτό δεν ισχύει. Οι Τούρκοι κατασκευαστές έχουν
κάνει σημαντικά βήματα προόδου και εξέλιξης. 
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Η εξέλιξη των Τουρκικών όπλων είναι αλματώδης
και αγορές με παράδοση αιώνων, όπως η Ιταλική
ή η Ισπανική, βλέπουν τα τουρκικά όπλα, να πω-
λούνται σε απίστευτες ποσότητες. Κανένας δεν
μπορούσε να φανταστεί, ότι ακόμη και τα μεγάλα
ονόματα της Δυτικής βιομηχανίας όπλων, θα

έκαναν την ανάγκη φιλότιμο και θα ανέθεταν την παραγωγή των
όπλων τους, σε τουρκικά εργοστάσια. Πέρα όμως από τα γνωστά
Brand names που χαράσσονται στα Τουρκικά όπλα, ήδη οι  Τούρ-
κοι βγαίνουν στις αγορές, καθαρά και τίμια, με τα δικά τους ονό-
ματα διεκδικώντας σημαντικό μερίδιο πωλήσεων. Χαρακτηριστι-
κό παράδειγμα είναι η εταιρία Yildiz, της οποίας ένα αλληλεπίθε-
το αποφασίσαμε να σας παρουσιάσουμε τούτο το μήνα.
Η Τουρκική εταιρεία YILDIZ ξεκίνησε την κατασκευή όπλων τη
δεκαετία του 60. Ήταν η εποχή που η γειτονική χώρα έβαζε τις
βάσεις, για να γίνει χώρα με αναπτυγμένη βιομηχανία παραγω-
γής όπλων. Σήμερα η Τουρκία είναι από τους μεγαλύτερους προ-
μηθευτές όπλων της παγκόσμιας αγοράς. Το εργοστάσιο της YIL-
DIZ λειτουργεί καθετοποιημένα. Όλα τα εξαρτήματα των όπλων
κατασκευάζονται από την ίδια την εταιρεία. Στη γραμμή παραγω-
γής υπάρχουν εργαλειομηχανές τύπου CNC και η παραγωγή
ελέγχεται ποιοτικά σε όλα τα στάδια. 
Η Τουρκική εταιρεία εξάγει όπλα σε 45 χώρες και κατασκευάζει
43 διαφορετικούς τύπους όπλων. Μεταξύ αυτών αλληλεπίθετα
αυτογεμή, μονόκαννα, πλαγιόκανα και pump action λειόκανα. Η

συνεργασία της YILDIZ με την Ελληνική εταιρεία Διαμαντόπου-
λος είναι πρόσφατη. Τα όπλα αυτά παρουσιάζονται για πρώτη
φορά στην Ελλάδα. Η Ελληνική αντιπροσωπεία μας παραχώρησε
για δοκιμή το αλληλεπίθετο μοντέλο SPZ ME. 
Το SPZ ΜΕ ανήκει στην κατηγορία των ελαφρών αλληλεπίθετων
με βάρος κάτω από 3 κιλά. Για την ακρίβεια το όπλο της δοκιμής
είναι 2.900 gr. Η βάση του είναι κατασκευασμένη από ergal και
αυτό συντελεί ουσιαστικά στην μείωση του βάρους. Στον καθρέ-
πτη της βάσης υπάρχει ενισχυτικό μέταλλο στο σημείο που οι
εξωλκείς έρχονται σε επαφή με τη βάση. Η κατεργασία της έχει γί-
νει με μηχάνημα CNC. Οι πείροι συγκράτησης – άρθρωσης των
κανών είναι διακεκομμένοι. Ο μηχανισμός όπλισης αποτελείται
από μια χαλύβδινη μπάρα που βρίσκεται στο κάτω εσωτερικό μέ-
ρος της βάσης. Τα σκαλίσματα έχουν γίνει με ηλεκτροδιάβρωση
(LEIZER). 
Ο μηχανισμός σκανδάλης – πυροδότησης είναι τοποθετημένος
επάνω στην πλάκα της σκανδαλοθήκης. Η μονή σκανδάλη με επι-
λογέα λειτουργεί μηχανικά. Οι εξωλκείς λειτουργούν αυτόματα.
Οι κάνες είναι κατασκευασμένες με τη μέθοδο του βαθέως τρυπα-
νισμού και είναι εσωτερικά χρωμιωμένες. Στο πίσω μέρος συνδέ-
ονται με το σύστημα μονομπλόκ. Κατά μήκος τους υπάρχουν δι-
πλές ταινίες, συνδέσεις που έχουν κενά για την καλύτερη και γρη-
γορότερη ψύξη των κανών. Τα τσοκ βιδώνουν εσωτερικά και
έχουν μήκος 4,2 cm. Η θαλάμη έχει μήκος 76 mm. Οι κάνες έχουν
μήκος 71 cm και το πάχος της ρίγας σκόπευσης είναι 6 mm. Τα άγ-
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Τα τελευταία χρόνια η Τουρκική βιομηχανία όπλων, κάνει μια πραγματική
επιδρομή στις Δυτικές αγορές και κατακτά χωρίς διακρίσεις, ακόμη και
τις μέχρι πρόσφατα κλειστές αγορές όπλων, οι οποίες λειτουργούσαν
μόνο με την εσωτερική τους παραγωγή.

Η επέλαση της 
Οθωμανικής… 
βιομηχανίαςYildiz SPZ ME
Η επέλαση της 
Οθωμανικής… 
βιομηχανίας

Η Τουρκική εταιρεία YILDIZ
ξεκίνησε την κατασκευή

όπλων τη δεκαετία του 60.
Ήταν η εποχή που η

γειτονική χώρα έβαζε τις
βάσεις, για να γίνει χώρα με
αναπτυγμένη βιομηχανία

παραγωγής όπλων. 

Πάνω: Ο μηχανισμός της πάπιας. 
Κάτω: Μονομπλόκ σύνδεση των κανών. 

●Των Μηνά Ιορδάνογλου & Σοφοκλή Κοσκινά
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πληθαίνουν. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Μπορεί εμείς σαν κράτος
να χάσαμε αυτή την ευκαιρία, αλλά σε αντίθεση η Τουρκία συγκα-
ταλέγεται πλέον μεταξύ των κορυφαίων κρατών, σε ότι αφορά
στην παραγωγή όπλων. Το ποια είναι η προσωπική μου άποψη,
δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι
παρουσιάζοντας ένα όπλο πρέπει να το
κρίνω αντικειμενικά και να δώσω στον
αναγνώστη όσες περισσότερες πληροφο-
ρίες μπορώ. Το YILDIZ SPZ ME είναι ένα
οικονομικά προσιτό, καλοφτιαγμένο αλλη-
λεπίθετο, που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα
από τα αντίστοιχα όπλα που βρίσκονται σε
αυτή την κατηγορία. 

Μηνάς Ιορδάνογλου
Παρά το γεγονός ότι είμαι άνθρωπος που
λειτουργώ συναισθηματικά και δεν συνη-
θίζω να κρύβω τα συναισθήματά μου,
οφείλω να ομολογήσω ότι η Τουρκική βιο-
μηχανία όπλων τα τελευταία χρόνια με έχει
καταπλήξει και με κάνει σιγά – σιγά να
αποδέχομαι μια κατάσταση η οποία κάπο-
τε με ενοχλούσε. Κάθε τόσο βλέπω όπλα
που αν δεν διαβάσω το όνομα του κατα-
σκευαστή θα τα έκρινα σαν πολύ ακριβότερες κατασκευές. Είναι
γεγονός ότι σημείο αναφοράς για τα τουρκικά όπλα είναι η Ιταλι-
κή τεχνολογία. Όλα σχεδόν τα  όπλα που κατασκευάζονται στην
εξ ανατολών γείτονα χώρα, είναι copy paste ιταλικών όπλων και

μάλιστα επιτυχημένων. Έτσι και το SPZ ME από μακριά φαίνεται
ιταλικό και μάλιστα εξαιρετικής ποιότητας και μόνο όταν διαβά-
σει κανείς τον κατασκευαστή διαπιστώνει ότι πρόκειται για τουρ-
κική κατασκευή. Εκείνο που ξεχωρίζει πρώτο και είναι και το

ισχυρό χαρτί των Τούρκων, είναι η ποιότη-
τα και η εμφάνιση των ξύλων. Τα ξύλα που
έχει το όπλο αυτό, οι Ιταλοί τα χρησιμοποι-
ούν σε πολύ ακριβότερες κατασκευές. Τε-
χνολογικά το όπλο της δοκιμής μας δεν έχει
να παρουσιάσει τίποτε νέο. Αυτό βέβαια
δεν είναι κακό. Αντίθετα είναι θετικό στοι-
χείο, διότι οι Τούρκοι είναι γνωστό ότι ει-
σάγουν τεχνολογία κυρίως από την Ιταλία.
Τον μηχανισμό του Yildiz SPZ ME θα τον
συναντήσουμε σε πολλά ιταλικά όπλα τα
οποία βέβαια λειτουργούν άψογα για πολ-
λά χρόνια. Κλασικό σύστημα με μισές φω-
τιές, συρταρωτό κλειδί, μονή σκανδάλη και
εσωτερικά τσόκ. Με λίγα λόγια τα έχει όλα.
Αν συνυπολογίσουμε την χαμηλή τιμή του,
το αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον.
Πρόκειται για ένα αξιοπρόσεκτο όπλο, το
οποίο ιδιαίτερα σε εποχές οικονομικής κρί-
σης όπως αυτή που διανύουμε,  μπορεί να

δώσει λύση, σε όποιον δεν έχει, ή δεν θέλει να ξοδέψει πολλά χρή-
ματα για την αγορά του όπλου του.
Τα YILDIZ εισάγονται στην Ελλάδα από την εταιρία Δια-
μαντόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. Τηλ: 210-4810552 

Πρόκειται για ένα
αξιοπρόσεκτο όπλο, το

οποίο ιδιαίτερα σε εποχές
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να ξοδέψει πολλά χρήματα
για την αγορά του όπλου

του.

Πάνω: Στον καθρέπτη της βάσης υπάρχει ενισχυτικό μέταλλο. 
Κάτω: Τα στοιχεία του όπλου αναγράφονται στην κάνη για να είναι εύκολα διακριτά. 

Το SPZ συνοδεύεται από 5 τσοκ, κλειδί για τα τσοκ και οδηγίες
χρήσεως. Η λιανική τιμή ξεκινάει από τα 545 ευρώ. Τα όπλα YIL-
DIZ καλύπτονται από 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. 

Συμπεράσματα
Σοφοκλής Κοσκινάς

Τα τουρκικά όπλα μπήκαν πλέον για τα κα-
λά στην αγορά μας. Δεν θα μπορούσε να γί-
νει διαφορετικά. Η Τουρκία συγκαταλέγε-
ται στους μεγάλους κατασκευαστές όπλων,
με τεράστιες εξαγωγές σε όλες τις χώρες,
μεγάλη παραγωγή και πολλά εργοστάσια.
Η YILDIZ είναι αρκετά παλιά εταιρεία για
τα δεδομένα της Τουρκίας. Παράγει όλους
τους τύπους λειόκανων όπλων και είναι κα-
θετοποιημένη μονάδα. Εξάγει όπλα σε 45
χώρες. Σε εμάς δεν είναι γνωστή όπως και
αρκετές άλλες Τουρκικές εταιρείες. Ωστό-
σο η παραγωγή της είναι πολύ μεγάλη και
οι περισσότερες από τις εξαγωγές της γίνονται στη μεγάλη αγορά
των Η.Π.Α. 
Το SPZ ME είναι ένα από τα πολλά μοντέλα αλληλεπίθετων που
κατασκευάζει η YILDIZ. Ανήκει στην κατηγορία των οικονομικά
προσιτών όπλων. 
Κατασκευαστικά πρέπει να πούμε ότι είναι προσεγμένο, με καλές
εφαρμογές, πολύ καλά ξύλα και μηχανισμούς λειτουργίας δοκι-
μασμένους. Η βάση του είναι κατασκευασμένη από ergal. Το βά-
ρος του είναι 2.900 gr. Ουσιαστικά είναι ένα ελαφρύ αλληλεπίθε-

το που προορίζεται για περπατητό κυνήγι. Μπεκάτσα, ορτύκι,
πέρδικα κ.ά. 
Είναι magnum αλλά θα ήταν καλύτερα να κοιτάξετε κάποιο άλλο
μοντέλο της YILDIZ με μεγαλύτερο βάρος, αν η προτεραιότητά
σας είναι να ρίχνετε ισχυρά φυσίγγια. Μονή σκανδάλη που λει-
τουργεί μηχανικά, επιλογέας, αυτόματοι εξωλκείς, βιδωτά τσοκ.

Χαρακτηριστικά που θεωρούνται πλέον
απαραίτητα εφόδια για ένα σύγχρονο αλ-
ληλεπίθετο. 
Με τιμές λιανικής που ξεκινούν από τα 550
ευρώ, σίγουρα αποτελεί καλή πρόταση. Το
βάρος στο ζύγισμα μεταφέρεται μπροστά.
Η σκανδάλη έχει καλή αίσθηση και οι
εξωλκείς είναι αρκετά δυνατοί. Τα ξύλινα
μέρη είναι πολύ καλά. Το κοντάκι έχε καλή
λαβή με καλοσχεδιασμένες ψάθες. Το ίδιο
και η πάπια. Τα σκαλίσματα στη βάση είναι
μηχανοποίητα, καλύπτουν όλη τη βάση και
είναι καλοφτιαγμένα. Σε γενικές γραμμές

το SPZ ME αξίζει τα χρήματά του. Μπορεί να αποτελέσει επιλογή
σας για το κυνήγι της μπεκάτσας, του ορτυκιού, της τσίχλας στο
περπατητό και της πέρδικας. Είναι ελαφρύ με μονή σκανδάλη και
βιδωτά τσοκ. Εύκολα θα μπορέσετε να το προσαρμόσετε στο κυ-
νήγι, ανάλογα τις κυνηγετικές σας ανάγκες. Άλλο ένα όπλο από τη
γειτονική Τουρκία στην Ελληνική αγορά, άλλος ένας Τούρκος κα-
τασκευαστής αντιπροσωπεύεται πλέον στην Ελλάδα. Πριν μερι-
κά χρόνια δεν τολμούσαμε καν να γράψουμε για Τουρκικά όπλα. 
Τώρα πια όχι μόνο γράφουμε αλλά βλέπουμε και τις εισαγωγές να
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Κατασκευαστικά πρέπει να
πούμε ότι είναι

προσεγμένο, με καλές
εφαρμογές, πολύ καλά ξύλα

και μηχανισμούς
λειτουργίας δοκιμασμένους. 

Βάση από ergal με πλούσια σκαλίσματα. 


