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βιστεί από ελληνικά δεν αποχωρούν από το 
Αιγαίο, αλλά επιχειρούν να αντιστρέψουν και 
να προσπαθήσουν να εγκλωβίσουν εκείνα τα 
ελληνικά µαχητικά.

Προβληµατισµός από
τους εξοπλισµούς
Η Τουρκία στα χρόνια που ο Ερντογάν βρί-
σκεται στο τιµόνι της εξουσίας εξοπλίζεται δι-
αρκώς µε σχέδιο και µεθοδικότητα.

Τους τελευταίους 12 µήνες η Τουρκία έχει 
αρχίσει να παραλαµβάνει «εθνικά» οπλικά συ-
στήµατα που σχεδίαζε χρόνια και κατασκεύα-
σε σε µεγάλο ποσοστό µε δικές της εταιρείες. 
Ο κατάλογος των παραλαβών του τελευταί-
ου χρόνου είναι εντυπωσιακός και δεν µπο-
ρεί παρά να προβληµατίζει:

Στρατός ξηράς
 Πύραυλοι BORA. Βεληνεκές 240 χιλιόµετρα. 

Παραδόθηκαν 72 πύραυλοι και έχουν εντα-
χθεί ήδη στο τουρκικό οπλοστάσιο.

 Ο τουρκικός στρατός παρέλαβε 44 επιθε-
τικά ελικόπτερα Τ-129 ΑΤΑΚ. Η Τουρκία έχει 
αρχίσει να κάνει και εξαγωγές αυτού του ελι-
κοπτέρου.

 UAV: Ο τουρκικός στρατός έχει πλέον στη 
διάθεσή του 75 UAV Bayraktar.

Ναυτικό
 Παρέλαβε δύο UAV ANKA και περιµένει 

ακόµη 10.
 Παραλαβή της τρίτης κορβέτας τύπου 

MILGEM, ενώ ακόµη µία κάνει δοκιµές µε 
προοπτική να παραδοθεί στο τουρκικό ναυ-

έχουν µειωθεί τους τελευταίους µήνες κατά 80%! Σύντοµα στο Αιγαίο θα πετούν µε 
την ίδια συχνότητα και τα εξοπλισµένα µη επανδρωµένα αεροσκάφη.

Οι απώλειες πιλότων αναπληρώνονται
Μετά το αποτυχηµένο πραξικόπηµα του 2016, πολύ συχνά ακούµε για τα µεγάλα 
προβλήµατα που αντιµετωπίζει η τουρκική αεροπορία από την έλλειψη έµπειρων 
χειριστών. Ο ίδιος ο Τούρκος υπουργός Αµυνας Χ. Ακάρ επιβεβαίωσε το πρόβλη-
µα, παραδεχόµενος πριν από µερικές ηµέρες ότι «έχουµε χάσει το 80% των πιλότων 

µαχητικών». Ωστόσο, από την ανάγνωση των στατιστικών των τουρκικών προ-
κλήσεων, αλλά και από τον τρόπο δράσης των Τούρκων στο Αιγαίο, προ-

κύπτει ότι αυτά τα κενά βρίσκονται σε φάση ταχείας κάλυψης. Είναι εν-
δεικτικό ότι το 2018 η πτητική δραστηριότητα των Τούρκων όσον αφο-
ρά τα µαχητικά τους αεροσκάφη αυξήθηκε κατά 30%.

Προκλήσεις µε στόχους
Οι προκλήσεις των Τούρκων στο Αιγαίο δεν γίνονται απλώς για να κα-
ταγραφούν. Εχουν σχέδιο και συγκεκριµένους στόχους:

 Αξιολόγηση των χρόνων αντίδρασης της ελληνικής Πολεµικής Αε-
ροπορίας.

 Εντοπισµός των αδυναµιών του συστήµατος αεράµυνας.
 Καταπόνηση στον µέγιστο βαθµό του προσωπικού και των µέ-

σων της Π.Α.
Οι Τούρκοι εκτελούν σχεδόν καθηµερινά αποστολές χαµηλής ναυ-

τιλίας, σύνθετες αποστολές, πτήσεις χαµηλής ναυτιλίας µεγάλου µή-
κους που ξεκινούν από τη Λήµνο και φθάνουν µέχρι τη Ρόδο, αποστο-

λές αεροπορικής υπεροχής και αποστολές έρευνας και διάσωσης. Το πιο 
ενδιαφέρον αλλά και ανησυχητικό στοιχείο είναι οι όλο και συχνότερες 
νυχτερινές πτήσεις που εκτελούν σε χαµηλό ύψος. Καταγράφονται νυ-
χτερινές πτήσεις σε ύψος 500 ποδών. Είναι ενδιαφέρον γιατί οι Τούρ-
κοι απέφευγαν τις νυχτερινές πτήσεις στο Αιγαίο.

Εχουν εντοπιστεί περιπτώσεις κατά τις οποίες τα τουρκικά µαχητικά 
αεροσκάφη εισέρχονται στο Αιγαίο τηρώντας σιγή ασυρµάτου. Επί-

σης, πρόσφατα έχουν καταγραφεί παρεµβολές από τουρκικά µαχητι-
κά εναντίον ελληνικών µαχητικών αεροσκαφών και έχουν αυξηθεί οι πε-

ριπτώσεις κατά τις οποίες τουρκικά µαχητικά αεροσκάφη που έχουν εγκλω-
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Ο
υπουργός Εθνικής Αµυνας Ευάγγε-
λος Αποστολάκης θα συναντήσει στις 
13 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες τον 

Τούρκο οµόλογό του µε διάθεση να βρεθούν 
τρόποι εκτόνωσης της έντασης στο Αιγαίο, αλ-
λά δεν πρόκειται σε καµία περίπτωση να δώ-
σει δικαίωµα στον Χουλουσί Ακάρ να πιστεύ-
ει ότι αυτό θα συµβεί µε οποιασδήποτε µορ-
φής ελληνική υποχώρηση!

«Οσο πετάτε, θα σας αναχαιτίζουµε», είναι 
το µήνυµα που θα στείλει ο Ελληνας υπουρ-
γός Εθνικής αµυνας στον παλιό του γνώρι-
µο Χ. Ακάρ.

Η τελευταία δήλωση του Ευ. Αποστολάκη ως 
Α/ΓΕΕΘΑ περί «εξαΰλωσης όποιου πατήσει σε 
ελληνικό έδαφος» έχει θορυβήσει όχι µόνο τους 
Τούρκους, αλλά και άλλους συµµάχους. Οπως 
για παράδειγµα τους Αµερικανούς. Ο λόγος εί-
ναι ότι ο Αποστολάκης δεν είναι εξωστρεφής 
και γι’ αυτό η επιλογή του να κάνει αυτή τη δή-
λωση έχει σηµασία. Αναλαµβάνοντας τη θέση 
του ΥΕΘΑ στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει αλ-
λάξει απόψεις για το πώς πρέπει να αντιµετω-
πιστεί η τουρκική προκλητικότητα αν ξεπερα-
στούν οι «κόκκινες γραµµές».

Τίποτα από όλα αυτά δεν θα χρειαστεί να 
µας απασχολήσει αν η Τουρκία αποφασίσει 
να «χαµηλώσει» τους τόνους στο Αιγαίο. Μέχρι 
τη συνάντηση Τσίπρα - Ερντογάν στην Αγκυ-
ρα, δεν έδειχνε διατεθειµένη να το πράξει. Η 
«ανάγνωση» της συµπεριφοράς της έδειχνε 
ότι η Τουρκία θέλει να «κάνουµε διάλογο υπό 
στρατιωτική πίεση».

Η «ακτινογραφία» των 
τουρκικών προκλήσεων
Η Αγκυρα επιχειρεί στο Αιγαίο έχοντας θέσει 
στόχους. Ενας από αυτούς είναι και η οικονο-
µική εξουθένωση της Ελλάδας. Η αντιµετώπι-
ση της τουρκικής επιθετικότητας κοστίζει πολ-
λά λεφτά.

Η Τουρκία έχει κατορθώσει να πολλα-
πλασιάσει τις προκλήσεις της στο Αι-
γαίο, ελαχιστοποιώντας το οικο-
νοµικό της κόστος! Στον αέρα η 
χρήση ιπτάµενων τάνκερ µε τα 
οποία ανεφοδιάζει τα µαχητικά 
της αεροσκάφη και η εκτεταµένη 
πλέον χρήση UAV κάνουν το κό-
στος των καθηµερινών επίµονων 
προκλήσεών της απολύτως διαχει-
ρίσιµο. Αντιθέτως, η Ελλάδα αι-
µορραγεί οικονοµικά και 
ταλαιπωρεί προσω-
πικό και µέσα κάθε 
µέρα. Για παρά-
δειγµα, όπως ανα-
φέρουν πηγές της 
Π.Α., «οι Τούρκοι 
µπορεί να χρη-
σιµοποιούν ένα 
ζεύγος αεροσκα-
φών που ανεφο-
διάζουν στον αέ-
ρα και εµείς πρέπει 
να απογειώνουµε 
δύο και τρία ζεύγη 
αεροσκαφών για να 
τα αντιµετωπίσουµε».

Η χρήση των UAV έχει 
δώσει στην Τουρκία δυ-
νατότητες πτήσεων επι-
τήρησης όλο το 24ωρο! 
Είναι ενδεικτικό, όπως 
αναφέρουν στρατιω-
τικές πηγές, ότι οι πτή-
σεις τουρκικών φωτο-
γραφικών αεροσκαφών 

Το µήνυµα 
που θα στείλει 
ο υπουργός 
Εθνικής Αµυνας 
Ευάγγελος 
Αποστολάκης 
στον Τούρκο 
οµόλογό του 
Χουλουσί Ακάρ, 
στη συνάντηση 
που θα έχουν 
στις Βρυξέλλες 
την ερχόµενη 
εβδοµάδα

«Οσο πετάτε, θα 
σας αναχαιτίζουµε»
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