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Του ΠΑΡΙ ΚΑΡΒΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ

«∆
εν περιµένουµε κανέναν πόλεµο στο 
Αιγαίο. Εχει ήδη ξεκινήσει κι έχουµε 
ήδη τον πρώτο νεκρό µας»! Η φρά-

ση ανήκει σε επιτελή του ΓΕΕΘΑ και ειπώθηκε 
µετά την πτώση του Mirage 2000-5 και τον θά-
νατο του σµηναγού Γιώργου Μπαλταδώρου, ο 
οποίος θεωρείται «η πρώτη ανθρώπινη απώλεια 
αυτού του ακήρυκτου ελληνοτουρκικού “πολέ-
µου” νεύρων αλλά και φθοράς». 

Από τα πρώτα 24ωρα της κλιµάκωσης που 
επέβαλε η Αγκυρα στα ελληνοτουρκικά, µε την 
αιχµαλωσία των δύο στρατιωτικών µας, οι επι-
τελείς του ΓΕΕΘΑ επεσήµαιναν τους κινδύνους 
που κρύβει µια παρατεταµένη κατάσταση επι-
φυλακής στις Ενοπλες ∆υνάµεις. Μεγάλο οικο-
νοµικό κόστος, καταπόνηση µέσων και ανθρώ-
πινου δυναµικού που µπορεί να οδηγήσει ακό-
µη και σε απώλειες. Σαράντα δύο ηµέρες µε-
τά την τυπική έναρξη της κατάστασης επιφυλα-
κής, δυστυχώς οι φόβοι τους επαληθεύθηκαν 
µε τη συντριβή του Mirage 2000-5 και τον θά-
νατο του σµηναγού Γιώργου Μπαλταδώρου.

Το Mirage 2000-5 µπορεί να µην έπεσε κα-
τά τη διάρκεια των αναχαιτίσεων που έγιναν 
την Πέµπτη στο Αιγαίο, όµως η καταπόνηση 
την οποία είχαν υποστεί ο σµηναγός Μπαλτα-
δώρος και το «ζευγάρι» του, ο δεύτερος χειρι-
στής που πετούσε µαζί του, ήταν µεγάλη. Πε-

Eπεσε θύµα
των προκλήσεων

του Ερντογάν
στα και µια εκτίµηση που λέει πως οι δύο στρα-
τιωτικοί ενδέχεται να κρατηθούν όµηροι µέχρι 
την εκδήλωση ενός θερµού επεισοδίου και η 
απελευθέρωσή τους θα χρησιµοποιηθεί ως «δώ-
ρο καλής θέλησης» στην αποκλιµάκωσή του.

Και τι κάνουµε; Τρέχουµε κυριολεκτικά! Προ-
σπαθούµε να «συµµαζευτούµε» και να κλείσου-
µε όσα ζητήµατα είναι ανοιχτά στην αµυντική 
µας θωράκιση…

Την 1η Μαΐου ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Ευάγγελος 
Αποστολάκης θα βρεθεί στην Ουάσιγκτον, όπου 
θα έχει συνάντηση µε τον αρχηγό των αµερι-
κανικών Ενόπλων ∆υνάµεων. Η λίστα των θε-
µάτων που έχει να του θέσει είναι µεγάλη, αλ-
λά ξεχωρίζει ένα αίτηµα: η παραχώρηση από 
τις ΗΠΑ τριών UAV MQ-1 Predator, τα οποία 
οι Αµερικανοί αποσύρουν.

Τα µη επανδρωµένα αεροσκάφη MQ-1 
Predator µπορούν να ελέγχουν τα πάντα στο 
Αιγαίο από πάρα πολύ µεγάλα ύψη και µπο-
ρούν να πετούν… ατελείωτες ώρες! Με τρία 
τέτοια µη επανδρωµένα αεροσκάφη, «κλει-
δώνεις» όλο το Αιγαίο. Ετσι κι αλλιώς, πάντως, 
αµερικανικό «µάτι» στο Αιγαίο υπάρχει από 
την περασµένη Παρασκευή. Τα δύο αµερι-
κανικά UAV ΜQ-9 Reaper είναι έτοιµα προς 
πτήση! Μπορεί οι αποστολές τους να εξυπη-
ρετούν πρωτίστως τα αµερικανικά ενδιαφέρο-
ντα, αλλά είναι προφανές ότι θα δίνουν «ρα-
πόρτο» και στην Ελλάδα. Τα ελληνοτουρκικά 
έτσι κι αλλιώς συγκαταλέγονται στα αµερικα-
νικά ενδιαφέροντα.

τώντας από τη Σκύρο, βρέθηκαν σε «επαφή» µε τους Τούρ-
κους στη Μυτιλήνη, τους ακολούθησαν µέχρι τη Ρόδο και ξα-
νά πίσω στη Μυτιλήνη! 

Μετά τη 45λεπτη αποστολή, που είναι φυσιολογικό να προ-
κάλεσε κόπωση στους δύο χειριστές, η πτήση της επιστροφής 
έµοιαζε εύκολη υπόθεση. Τίποτα στον αέρα δεν είναι εύκολο κι 
αυτό αποδείχθηκε στις 12:15 το µεσηµέρι της Πέµπτης, όταν κα-
τά τη διάρκεια της προσέγγισης στο αεροδρόµιο της Σκύρου τα 
δύο Mirage 2000-5 µπήκαν στη χαµηλή νέφωση σε ύψος 3.000 
ποδών από την επιφάνεια της θάλασσας. Το Mirage 2000-5 του 
σµηναγού Μπαλταδώρου καρφώθηκε στη θάλασσα. Καταγρά-
φεται ως µία ακόµη απώλεια στον πολύχρονο εναέριο πόλεµο 
του Αιγαίου και ως η πρώτη απώλεια της ελληνοτουρκικής αντι-
παράθεσης που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και ενάµιση µήνα.

Η «πολεµική αναµέτρηση» στο Αιγαίο έχει συµβάντα που 
δεν µπορούν παρά να προκαλούν πονοκέφαλο στο ΓΕΕΘΑ:

 Μεγάλη Πέµπτη είχαµε την πρώτη παραβίαση στο Αιγαίο από 
τουρκικό UAV ANKA! Τι σηµαίνει αυτό; Οτι η Τουρκία µε ένα 
φθηνό τηλεχειριζόµενο ιπτάµενο µέσο, που µπορεί να φέρει και 
όπλα, µπαίνει και καταγράφει τα πάντα στο Αιγαίο, µε την Ελλά-
δα να αναγκάζεται να απογειώνει κοστοβόρα µαχητικά αερο-
σκάφη. Η Τουρκία στέλνει ένα ιπτάµενο µέσο χωρίς να ρισκά-
ρει καµία ανθρώπινη ζωή κι εµείς -όπως φάνηκε και στην περί-
πτωση του σµηναγού Μπαλταδώρου- ρισκάρουµε διαρκώς τις 
ζωές των δικών µας σε αποστολές που θα µπορούσαν να αντι-
µετωπιστούν µε εναλλακτικούς φθηνούς και ασφαλείς τρόπους.

 Ακολούθησαν η πτήση του ελικοπτέρου της τουρκικής ακτο-
φυλακής µε σβηστά φώτα στη Ρω και τα προειδοποιητικά πυ-
ρά που δέχθηκε από τη φρουρά του νησιού.

 Τέλος, ήρθε η τραγωδία µε τη συντριβή του Mirage 2000-5.
Ποια θα είναι η συνέχεια; Γιατί στο ΓΕΕΘΑ δεν έχουν καµία 

απολύτως αµφιβολία ότι θα υπάρξει και συνέχεια. Υπάρχει µάλι-

«Είναι η πρώτη 
ανθρώπινη 
απώλεια αυτού 
του ακήρυκτου 
ελληνοτουρκικού 
“πολέµου” 
νεύρων αλλά και 
φθοράς», λένε 
επιτελείς του 
ΓΕΕΘΑ 
για τον θάνατο 
του σµηναγού 
Γιώργου 
Μπαλταδώρου

Στο στιγμιότυπο από τη Μεγάλη Τετάρτη 4 Απριλίου, 
ο σμηναγός μαζί με τους συναδέλφους του υποδέχεται 
τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Αμυνας 
Φώτη Κουβέλη στην 135 Σμηναρχία Μάχης στη Σκύρο


