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Ege'de Twitter'lı uçuş.. 
 

Yunanistan Genelkurmay Başkanı, uçuşunu Twitter'da paylaştı, Mirage uçağına 

binip Ege'ye çıktı, tweet mesajını alan Türk F-16 uçakları da generale eşlik etti. 

 

Cumhuriyet/Atina- Yunanistan’la Türkiye arasında son yıllarda giderek ivme kazanan iyi ilişkiler,  

Ege Denizi’nde bir ilk yaşanmasına neden oldu. Yunanistan’da yayımlanan Ethnos gazetesinin 

haberine göre 4 Temmuz Salı günü Meis Adası üzerinde yapılacak sanal bombalama tatbikatını 

izlemek üzere Ege’ye çıkan Yunanistan Genelkurmay Başkanı uçuşunu önce Twitter’da paylaştı.  

Salı sabahı “Bugün benim için önemli bir gün çünkü Mirage 2000-5 savaş uçağımız ile Doğu  

Ege adaları üzerinden Meis Adası’na kadar uçacağım. Bu uçuş için sabırsızlanıyorum” mesajı 

atan Orgeneral Mihalis Kostarakos, öğlen saatlerinde Ege’ye çıktı. Yunanistan hava kuvvetlerine ait 

iki Mirage uçağının da eşlik ettiği Kostarakos, bir süre Yunan adaları üzerinde uçtu. Ardından Kaş 

karşısındaki Meis Adası üzerine yönelen Yunanlı komutanın uçağını Ege üzerinde Dalaman’dan kalkan 

Türk F-16 uçakları karşıladı. Gazete haberine göre Yunanlı komutanın uçacağını Twitter’dan öğrenen 

Türk pilotları hiçbir engelleme yapmadığı gibi gerginliğe yol açmayacak şekilde eskortluk görevlerini 

yerine getirdiler. Yunanlı komutanın önce tweet atıp, ardından Ege Denizi üzerinde uçuş yapması, iki 

ülke ilişkileri dikkate alındığında ilk kez yaşanıyor. Bugüne kadar Yunanistan silahlı kuvvetlerinde görev 

yapan komutanlar uçuşlarını NATO çerçevesinde paylaşıp, Türkiye’nin dolaylı yoldan bilgi edinmesini 

sağlıyorlardı. Ege’de gerilimden uzak uçuşlar yapmayı amaçlayan bu gibi paylaşımlar askeri bilgiler 

ışığında değerlendirilip, karşılama yapacak Türk pilotlar uyarılıyordu. Yunanlı komutanın Türk uçakları 

eşliğinde Meis Adası üzerinde bir süre dolaşıp iki Yunan Mirage uçağının yaptığı sanal bombalama 

tatbikatını izlediği öğrenildi. Haberde Türk uçaklarının NATO ve 6. Filo’nun radarları tarafından  

dikkatle izlendiği de belirtildi. 7 Temmuz 2012, Cumhuriyet 

 

 

Ahmet Saltık’tan   : 

Teşekkürler değerli Yunan Genelkurmay Başkanı Org. Mihalis Kostarakos. Emperyalizmin tuzağına 

düşerek Mondros Ateşkesi sonrası İzmir’i işgal etmiştiniz (15 Mayıs 1919). İngiltere size, İyonya’yı ihya 

edebileceğinizi söylemişti. Megali İdea hayallerinizi yani.. Kandınız, İzmir’i ve Batı Anadolu’yu işgal ettiniz. 

Çok ama çok zulüm yaptınız. Frengili hastalarınızı sardığınız battaniyeleri dağıtarak Ege’de frengi salgını 

bile çıkarttınız. Çekilirken de 115 bin dolayında binayı yakıp yıktınız. Hayvan sürülerini tarayıp su kuyuları-

na doldurdunuz. Köprü ve yolları tahrip ettiniz. Komutanınız General Trikupis tutsak düştü ama Mustafa 

Kemal Paşa O’na kahve ikram etti. 10 Eylül 1922’de İzmir valilik konağı merdivenlerine serilen bayrağınızı 

Mustafa Kemal Paşa çiğnemedi, “Bayrak bir ulusun onurudur, kaldırın!” dedi. Ama siz çiğnemişti-

niz. 1934’te ise Başbakanınız Venizelos, Mustafa Kemal ATATÜRK’ü NOBEL Barış ödülüne aday göstere-

cek bir olgunluk sergiledi. Size de yakışan buydu. Bu gün de Hava Kuvvetleri Komutanınız çok ama çok 

akıllıca bir davranış sergiledi. O’nu kutluyorum! Ege barış denizi olmalı, burada 12 mil karasuları olmaz. 

FIR Hattı dayatmalarını bırakınız. Bu coğrafyaya mahkumuz. Çocuklarımıza barışı öğretelim. Kıbrıs’ta 

“ENOSİS” düşünü unutun. Size 2. Büyük Savaş’ta kıtlığınızda yine biz el attık. Yeriz silahlanma ülkenizi 

ekonomik bunalıma sürükledi. Biz, ATATÜRK’ümüz gibi YURTTA BARIŞ-DÜNYADA BARIŞ diyoruz.. 

http://www.ahmetsaltik.net/
http://www.cumhuriyet.com.tr/?yer=kent&aranan=Cumhuriyet/Atina

