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ΠΟΛΙΤΙΚΗ Εσπασαν το εμπάργκο
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450.000 καραµπίνες, κατάλληλες για πολεµικές 
επιχειρήσεις και εκατοντάδες χιλιάδες πυρο-
µαχικά, κατάλληλα για τα συγκεκριµένα όπλα.

 Βέβαια, στα επίσηµα έγγραφα του πλοίου 
πουθενά δεν φαινόταν πως µεταφέρει όπλα. 
Η υπόθεση αυτή από την αρχή κρίθηκε σοβα-
ρή, καθώς από τον έλεγχο του οπλισµού και 
των σειριακών αριθµών των όπλων διαπιστώ-
θηκε πως είχαν κατασκευαστεί από συγκεκρι-
µένη τουρκική εταιρεία, ιδιωτική µεν, η οποία 
όµως είχε και κρατικά κεφάλαια στο χαρτοφυ-
λάκιό της. Η υπόθεση είχε κριθεί ιδιαιτέρως σο-
βαρή, καθώς ήταν µια πρώτη απόδειξη για το 
σπάσιµο του εµπάργκο όπλων προς τη Λιβύη. 
Για τον λόγο αυτόν είχε κληθεί στην Κρήτη κλι-
µάκιο του ΟΗΕ, που 
είχε εξετάσει το 
φορτίο και εί-
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A
πό το 2015 γνώριζε η Αθήνα τα µυστι-
κά σχέδια των τουρκικών υπηρεσιών να 
εφοδιάσουν µε όπλα και οπλικά συστή-

µατα το καθεστώς του Φαγέζ αλ Σαράτζ στην 
Τρίπολη της Λιβύης, µε σκοπό βέβαια να «δέσει» 
στο άρµα της τον «αδύναµο» Πρόεδρο της βο-
ρειοαφρικανικής χώρας, ώστε να τον χρησιµο-
ποιήσει στη συνέχεια για τα επεκτατικά της σχέ-
δια, όπως άλλωστε το έκανε µε την έωλη συµ-
φωνία για την ΑΟΖ στην ανατολική Μεσόγειο. 
Οπως αποκαλύπτει σήµερα η Realnews, Ελλη-
νες πράκτορες της ΕΥΠ, σε συνεργασία µε ξέ-
νες µυστικές υπηρεσίες, ανάµεσά τους και αυτή 
των ΗΠΑ, είχαν καταφέρει να διασταυρώσουν 
πληροφορίες αρχικά για χερσαίες µετακινήσεις 
οπλικών συστηµάτων από την Τουρκία στη Λι-
βύη και στη συνέχεια µέσω θαλάσσιων οδών, 
όπως αυτές στις νότιες θάλασσες της Κρήτης.

 Και όλα αυτά τη στιγµή που η Τουρκία ήταν 
µια από τις χώρες που είχαν υπογράψει την επι-
βολή εµπάργκο όπλων προς τη Λιβύη, ως ένα 
µέτρο πίεσης προκειµένου να σταµατήσει ο 
εµφύλιος σπαραγµός στην αφρικανική χώρα.

Το «Haddad 1»
Σύµφωνα µε πληροφορίες, οι ειδικές υπηρεσίες 
του ελληνικού κράτους είχαν βάλει στο µικρο-
σκόπιό τους αυτή τη δραστηριότητα της Τουρ-
κίας από το 2015, συγκεντρώνοντας πληροφο-
ρίες ακόµα και για τα οπλικά συστήµατα που 
έφταναν στη συνέχεια από την Τουρκία στο κα-
θεστώς του Σαράτζ, ώστε να ισχυροποιηθεί η 
θέση του έναντι του αντιπάλου του, στρατηγού 
Χαλίφα Χαφτάρ.

Η διείσδυση των ελληνικών υπηρεσιών και 
η συνεργασία µε τις ξένες µυστικές υπηρεσί-
ες, κυρίως των ΗΠΑ, είχαν αποφέρει καρπούς 
και µέσα στο 2015, όταν οι πληροφορίες για 
το παράνοµο εµπόριο πήραν σάρκα και οστά. 
Μάλιστα, διαπιστώθηκε πως σε αυτό εµπλέ-
κονται κρατικές αλλά και ιδιωτικές βιοµηχανί-
ες της Τουρκίας.

 Το καλοκαίρι του 2015 και συγκεκριµένα 
τον Σεπτέµβριο, ανοιχτά της Κρήτης, στο Νότιο 
Κρητικό Πέλαγος, στελέχη του Λιµενικού, έπει-
τα από ειδοποίηση που είχαν λάβει τόσο από 
ελληνικές όσο και από αµερικανικές υπηρεσίες, 
εγκλώβισαν φορτηγό πλοίο, το οποίο φαι-
νόταν στα επίσηµα έγγραφα πως µετα-
φέρει οικοσκευές µε τελικό προορισµό 
λιµάνι της σπαρασσόµενης εκείνη την 
εποχή Λιβύης. Μάλιστα, το φορτηγό 
πλοίο «Haddad 1», µε ξένη σηµαία, εί-
χε αποπλεύσει από λιµάνι της Τουρκί-
ας, όπου αποδείχθηκε πως είχε φορτώ-
σει, µαζί µε τις οικοσκευές, πάνω από 

Οι Τούρκοι 
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Πώς οι ελληνικές 
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Τρίπολης

Μάιο του 2017 και έπειτα από απόρρητο σήµα 
των ελληνικών ειδικών υπηρεσιών στο Λιµενικό 
Σώµα, κοµάντος του Λιµενικού έκαναν ρεσάλ-
το σε πλοίο-«φάντασµα» που έπλεε µεταξύ Κω 
και Ρόδου και ήταν έµφορτο µε εκρηκτικά, πυ-
ροκροτητές και πυροµαχικά.

 Το πλοίο είχε σηµαία Μάλτας και µετέφερε 
το φορτίο µε τελικό προορισµό το Σουδάν. Βέ-
βαια, όπως αποκαλύφθηκε στη συνέχεια και 
όπως αναφέρουν εξακριβωµένες πληροφορίες, 
τελικός προορισµός του πλοίου σαφώς και ήταν 
το λιµάνι της Μισράτα στη Λιβύη.

 Πλοίο-βόµβα
 Στις 10 Ιανουαρίου του 2018, οι λιµενικοί, και 
πάλι έπειτα από απόρρητο σήµα, έκαναν ρε-
σάλτο σε πλοίο µε σηµαία Τανζανίας, το οποίο 
έπλεε στο Νότιο Κρητικό Πέλαγος. Το πλοίο εί-
χε φορτώσει 29 κοντέινερ µε πυροµαχικά στο 
λιµάνι Μερσίν της Τουρκίας και τα παραστα-
τικά που έφερε ανέγραφαν κανονικά το φορ-
τίο, αλλά και την εταιρεία κατασκευής των πυ-
ροµαχικών, που δεν ήταν άλλη από συγκεκρι-
µένη κρατική τουρκική εταιρεία. Τελικός προο-
ρισµός του φορτηγού πλοίου ήταν το Τζιµπου-
τί. Ωστόσο, οι ειδικές υπηρεσίες είχαν υποκλέ-
ψει τηλεφωνική συνοµιλία του πλοιάρχου (σ.σ.: 
αλλοδαπός) µε την ιδιοκτήτρια εταιρεία, όπου 
του άλλαζαν τον προορισµό και του έδιναν 
νέα κατεύθυνση προς το λιµάνι της Μισράτα, 
όπου µάλιστα του δόθηκε η εντολή να ξεφορ-
τώσει το σύνολο του εµπορεύµατος, ακόµα και 
11 δεξαµενές υγραερίου, οι οποίες όµως ήταν 
κενές! Βέβαια, το πλοίο δεσµεύτηκε, όπως και 
το φορτίο που µετέφερε, ενώ το πλήρωµα συ-
νελήφθη. Ωστόσο, έπειτα από έναν δικαστικό 
µαραθώνιο, αθωώθηκε από τα ελληνικά δικα-
στήρια τόσο η πλοιοκτήτρια εταιρεία όσο και 
το πλήρωµα του πλοίου.

 ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 
2015, στελέχη του 
Λιμενικού εγκλώβισαν το 
φορτηγό πλοίο «Haddad 
1», στο οποίο βρέθηκαν 
πάνω από 450.000 
καραμπίνες, κατάλληλες 
για πολεμικές επιχειρήσεις 
και εκατοντάδες χιλιάδες 
πυρομαχικά, κατάλληλα 
για τα συγκεκριμένα 
όπλα

χε συντάξει σχετική έκθεση, στην οποία αναφε-
ρόταν χαρακτηριστικά πως το είδος του οπλι-
σµού είναι κατάλληλο για µάχη µέσα στην πό-
λη. Είναι η εποχή που οι αντιµαχόµενες δυνά-
µεις στη Λιβύη πολεµούν από σπίτι σε σπίτι, στα 
περίχωρα και στο εσωτερικό της Τρίπολης, και η 
ανάγκη για εξειδικευµένο οπλισµό ήταν µεγάλη. 

Η «R» επικοινώνησε µε ειδικούς στα οπλι-
κά συστήµατα, οι οποίοι, εκτός του ότι είχαν 
γνώση του συγκεκριµένου περιστατικού, επι-
βεβαίωσαν και την έκθεση του ΟΗΕ για το εί-
δος του οπλισµού που µετέφερε το «Haddad 
1» και την ανάγκη που είχε εκείνη την εποχή το 
καθεστώς της Τρίπολης για τροφοδοσία ατοµι-
κού οπλισµού. Μάλιστα, πληροφορίες που εί-
χαν γίνει γνωστές εκείνη την εποχή ανέφεραν 
πως ο ειδικός οπλισµός είχε προορισµό και τις 
οµάδες ισλαµιστών που βρίσκονταν στο πλευ-
ρό της προσωρινής κυβέρνησης της Τρίπολης 
και είναι συνδεδεµένοι µε τους Αδελφούς Μου-
σουλµάνους της Αιγύπτου. Μια οργάνωση που 
φέρεται να διατηρεί στενές σχέσεις µε το βαθύ 
τουρκικό κράτος.

To «φάντασµα»
 Η ροή πληροφοριών στις ελληνικές αλλά και 

στις αµερικανικές υπηρεσίες για την τροφοδο-
σία των δυνάµεων του Σαράτζ µε οπλισµό 

συνεχίστηκε -και µάλιστα µε ιδι-
αίτερη ένταση- από το 

2015 και έπειτα. Αλ-
λωστε, η Τουρκία 
είναι από τις λίγες 
χώρες που διατη-
ρούν πρεσβεία 
στη Λιβύη και βέ-
βαια προξενείο 
στο λιµάνι της 
Μισράτα. Τον 

Ο ΦΑΓΕΖ αλ Σαράτζ


