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θηκαν κατά τη διάρκεια της άσκησης «Παρµε-
νίων 2018» προβληµατίζουν ιδιαίτερα τη στρα-
τιωτική ηγεσία, η οποία πάντως έχει σηµαντική 
βοήθεια από «συµµαχικά µάτια» που βλέπουν 
τα πάντα στο Αιγαίο!Η παρουσία του ερευνη-
τικού σκάφους «Barbaros» στην περιοχή µετα-
ξύ του οικοπέδου 4 της κυπριακής ΑΟΖ και του 
FIR Αθηνών βρήκε τον Α/ΓΕΕΘΑ Ευ. Αποστολά-
κη στην Ουάσιγκτον, όπου συµµετείχε σε συνέ-
δριο αρχηγών. Παρών ήταν και ο Τούρκος οµό-
λογός του, τον οποίο ο Ελληνας Α/ΓΕΕΘΑ απέ-
φυγε να συναντήσει. Αντιθέτως, είχε συνάντη-
ση µε τον Αµερικανό αρχηγό, στρατηγό Ντάν-
φορντ, στον οποίο έθεσε για ακόµη µία φορά 
το ζήτηµα της τουρκικής παραβατικότητας. Το 
µεσηµέρι της Τετάρτης, αφού επικοινώνησε µε 
τον ΥΕΘΑ Πάνο Καµµένο, ο Α/ΓΕΕΘΑ έδωσε 
εντολή από την Ουάσιγκτον για την αποστολή 
της φρεγάτας «Νικηφόρος Φωκάς» στην περι-
οχή που πλέει το «Barbaros».

Οι απειλές του σουλτάνου
Η τουρκική αντίδραση δεν άργησε. Μία φρε-

γάτα και ένα υποβρύχιο βρέθηκαν το πρωί της 
Πέµπτης δίπλα στο «Barbaros».

Παράλληλα, σε οµιλία του στη Σµύρνη, ο Τούρ-
κος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυ-
σε εκ νέου απειλές κατά της Κύπρου και της Ελ-
λάδας, λέγοντας: «Ακούµε µε λύπη για τις διά-
φορες προσπάθειες που είναι καταδικασµένες 
σε αποτυχία στην ανατολική Μεσόγειο, όπως 
π.χ. οι µονοµερείς ενέργειες για έρευνες υδρο-
γονανθράκων. Ως Τουρκία, σε αυτού του εί-
δους τις επιµονές, θα συνεχίσουµε να δίνουµε 
την απάντησή µας µε τον πιο δυνατό τρόπο, 

Φ
όβος για θερµό επεισόδιο επικρατεί 
στην Αθήνα, καθώς ο Ερντογάν κλι-
µακώνει τις προκλήσεις σε Κύπρο και 

Αιγαίο. Η Realnews αποκαλύπτει τρία άγνωστα 
νυχτερινά περιστατικά που σηµειώθηκαν κατά 
τη διάρκεια της άσκησης «Παρµενίων 2018», 
καθώς και το διάβηµα του Α/ΓΕΕΘΑ, ναυάρχου 
Ευάγγελου Αποστολάκη, στον Αµερικανό οµό-
λογό του Τζόζεφ Ντάνφορντ στο περιθώριο συ-
νεδρίου στην Ουάσιγκτον, όπου και απέφυγε 
να συναντήσει τον Τούρκο Α/ΓΕΕΘΑ, στρατη-
γό Γιασάρ Γκιουλέρ. Ταυτόχρονα, το τουρκι-
κό σεισµογραφικό «Barbaros» συνεχίζει να κι-
νείται παρανόµως στο οικόπεδο 4 της κυπρια-

κής ΑΟΖ, συνοδευόµενο από τουρκικά πολε-
µικά. Το «Barbaros» παρακολουθεί η φρεγάτα 
«Νικηφόρος Φωκάς», ενώ στην περιοχή κινού-
νται αµερικανικά και γερµανικά πολεµικά πλοία. 

Τουρκικός «τσαµπουκάς», ελληνική ανησυ-
χία και αµερικανικό «χαλινάρι» στην περιοχή 
της κυπριακής ΑΟΖ, όπου το ερευνητικό σκά-
φος «Barbaros» κάνει επίδειξη σηµαίας, συνο-
δευόµενο από έναν στόλο τουρκικών πολεµι-
κών πλοίων. Οι προκλήσεις των Τούρκων, όµως, 
δεν εκδηλώνονται µόνο στην Κύπρο. Στο Αι-
γαίο, τρία νυχτερινά περιστατικά που σηµειώ-

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης, είχε συνάντηση 
με τον Αμερικανό ομόλογό του, στρατηγό Τζόζεφ Ντάνφορντ, στο 
περιθώριο συνεδρίου στην Ουάσιγκτον και του έθεσε για μια ακόμη 
φορά το ζήτημα της τουρκικής παραβατικότητας στην περιοχή 

Οι κινήσεις 
του Αρχηγού

τορπιλικά τύπου Arleigh Burke! Πρόκειται για 
τα αντιτορπιλικά «USS Ross», «USS Carney», και 
«USS Bulkeley», καθώς και για το «USS Arleigh 
Burke», που έφτασε εκεί από τη Σούδα. Πρόκει-
ται για πλοία πρώτης γραµµής µε απίστευτες πυ-
ραυλικές και αντιπυραυλικές δυνατότητες, που 
αποτελούν διακαή πόθο του ελληνικού Π.Ν., 
το οποίο διαρκώς αιτείται στις ΗΠΑ την αγο-
ρά µεταχειρισµένων πλοίων αυτού του τύπου. 

∆ύο από τα αντιτορπιλικά, το «USS Ross» 
και το «Arleigh Burke», έχουν συµµετάσχει σε 
βοµβαρδισµούς στη Συρία. Το τρίτο, το «USS 
Bulkeley», έχει δέσει και στον Πειραιά. Οι Αµε-
ρικανοί εµφανίζονται, στα λόγια τουλάχιστον, 
διατεθειµένοι να βάλουν «χαλινάρι» στην τουρ-
κική προκλητικότητα, αλλά ταυτόχρονα κά-
νουν το ίδιο και απέναντι στην ελληνική πλευ-
ρά, στην οποία συνιστούν ψυχραιµία. ∆εν κά-
νει και τίποτα άλλο, µε τις διαρκώς κλιµακούµε-
νες τουρκικές προκλήσεις. Πριν ξεσπάσει η κρί-
ση στην περιοχή, πέριξ του οικοπέδου 4 στην 
κυπριακή ΑΟΖ, είχε προηγηθεί µια σειρά σο-
βαρών επεισοδίων στο Αιγαίο κατά τη διάρκεια 

της άσκησης «Παρµενίων 2018», που προκα-
λεί προβληµατισµό.

Σε τρεις τουλάχιστον περιπτώσεις, κατά τη δι-
άρκεια της άσκησης «Παρµενίων 2018», τουρ-
κικά µη επανδρωµένα αεροσκάφη πέταξαν πά-
νω από πολεµικά πλοία του Στόλου µας! Ολες 
οι πτήσεις έγιναν νύχτα και είναι η απόδειξη ότι 
η Τουρκία έχει προχωρήσει πολύ στις στρατι-
ωτικές επιχειρήσεις ακόµη και χωρίς τα… F-35. 
Η Αγκυρα έχει επενδύσει πολλά στην τεχνολο-
γία των µη επανδρωµένων αεροσκαφών που 
µπορούν να φέρουν και όπλα. Κατασκευάζο-
νται από την τουρκική αµυντική βιοµηχανία 
και έχουν αρχίσει ήδη να χρησιµοποιούνται 
στο Αιγαίο. Τα τρία περιστατικά στον «Παρ-
µενίωνα» είναι συνέχεια της παραβίασης του 
εθνικού εναέριου χώρου στη Ρόδο, τη Μεγάλη 
Πέµπτη του 2018! Το τουρκικό UAV είχε εντο-
πιστεί από ελληνικά F-16. 

Η Ελλάδα, που πρώτη είχε αρχίσει να ασχο-
λείται µε τα µη επανδρωµένα αεροσκάφη, από 
το 1979, αλλά στη συνέχεια εγκατέλειψε την 
προσπάθεια, για να ανοίξουν οι αλόγιστες εξο-
πλιστικές αγορές όπως αποδείχθηκε, προσπα-
θεί να καλύψει το κενό και τον χαµένο χρόνο 
µε «πατέντες» που έχουν αποδειχθεί χρήσιµες. 
Η ενοικίαση ισραηλινών UAV αποδεδειγµένα 
ήταν µια πολύ θετική κίνηση. Η εικόνα που µπο-
ρούν να δίνουν σε πραγµατικό χρόνο είναι πο-
λύτιµη για την παρακολούθηση µεγάλων περι-
οχών του Αιγαίου αλλά και της νοτιοανατολικής 
Μεσογείου, περιοχή η οποία ενδιαφέρει πλέον 
άµεσα την Ελλάδα.

Κλιµακώνει τις 
προκλήσεις ο Ερντογάν 
σε Αιγαίο και Κύπρο. 
Τα τρία άγνωστα 
νυχτερινά περιστατικά 
που σηµειώθηκαν κατά 
τη διάρκεια της άσκησης 
«Παρµενίων 2018»
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τωπιζόταν η Τουρκία, η οποία στο µεταξύ είχε 
αρχίσει να βγάζει κι άλλα πλοία από τον ναύ-
σταθµο του Ακσάζ, είχε να κάνει και µε τα όσα 
είχε συζητήσει ο Α/ΓΕΕΘΑ στην Ουάσιγκτον.

Οι τουρκικές ναυτικές δυνάµεις που έσπευ-
σαν να «προστατεύσουν» το ερευνητικό σκά-
φος «Barbaros» ανέµεναν προφανώς ότι, εκτός 
από την παρουσία του ελληνικού Π.Ν., θα εί-
χαν να αντιµετωπίσουν και την παρουσία άλ-
λων δυνάµεων. Σίγουρα, όµως, δεν θα είχαν 
υπολογίσει ότι στην «επίµαχη» περιοχή θα εί-
χαν απέναντί τους τέσσερα αµερικανικά αντι-

τόσο στο πεδίο (της µάχης) όσο και σε διπλω-
µατικό επίπεδο».

Στην Αθήνα άπαντες τέθηκαν σε κατάσταση 
επιφυλακής. Από το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσε-
ων γινόταν διαρκώς εκτίµηση της κατάστασης. 
Κάποια στιγµή υπήρξε η σκέψη για αποστολή 
ενός F-16 µε φωτογραφικό pod για να αποτυ-
πώσει την κατάσταση. ∆εν χρειάστηκε, αφού ει-
κόνα υπήρχε από «συµµαχικές πηγές».

Ο Α/ΓΕΕΘΑ, µόλις προσγειώθηκε στην Αθήνα, 
έδωσε σαφή εντολή να µην υπάρξει αποστολή 
άλλων ναυτικών µονάδων στην περιοχή «µέχρι 
νεωτέρας». Η ψυχραιµία µε την οποία αντιµε-

ΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ αντιτορπιλικά 
«USS Ross», «USS Bulkeley» και «USS 
Carney» παρακολουθούν από κοντά 
το  «Barbaros»


