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ΤΗΚ - Anatolian Eagle 2013-2 Σε αντίθεση με τις πρόσφατες χρονιές, όπου η ξένη συμμετοχή στη 
«διεθνή έκδοση» της τουρκικής αεροπορικής άσκησης είχε συρρι-
κνωθεί σε ελάχιστους αριθμούς λόγω των εξελίξεων στην ευρύτερη 
περιοχή (όπως η κρίση της Λιβύης το 2011 και ο πόλεμος στη Συρία 
το 2012), η THK είχε την ελπίδα ότι στην Anatolian Eagle 2013-2 
(ΑΕ 13-2) θα φιλοξενούσε τουλάχιστον πέντε ξένες αεροπορίες, σε 
μια από τις πιο μεγάλες διοργανώσεις στην ιστορία του θεσμού. Τε-
λικά, όμως, φέτος, δεν ήταν οι διπλωματικές ή γεωστρατηγικές κρί-
σεις που έπληξαν τις τουρκικές φιλοδοξίες, αλλά η κακή κατάσταση 
της οικονομίας, ειδικά στην Ευρώπη. Έτσι, δύο αεροπορίες από τη 
γηραιά ήπειρο -μια από τις οποίες φέρεται να είναι η ιταλική- ενώ, 
αρχικά, είχαν δηλώσει συμμετοχή, ματαίωσαν στη συνέχεια αν και 
αρκετά νωρίς, ώστε να μην επηρεάσουν το σχεδιασμό της άσκη-
σης. Διαφορετική ήταν η περίπτωση της Βασιλικής Αεροπορίας του 
Ομάν, που ακύρωσε τη συμμετοχή της μόλις δύο εβδομάδες πριν 

Η «νέα» Τουρκική Αεροπορία ασκείται
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την έναρξη της ΑΕ 13-2. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν 
ότι η ακύρωση είχε να κάνει με την πολιτική κατάσταση που επικρα-
τούσε στην Τουρκία τη συγκεκριμένη περίοδο και την αναταραχή σε 
πολλές πόλεις της γείτονος.
Στον αντίποδα, δύο άλλες μεσανατολικές αεροπορίες έδωσαν το 
«παρών», αυτές της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβι-
κών Εμιράτων, που μάλιστα, έκαναν στην Τουρκία μια «πληθωρική 
εμφάνιση», συνολικά. Η al-quwwat al-gawwiyyah al-malakiyyah as-
su 'udiyyah έφερε στο Ικόνιο οκτώ Eagle της 13ης Μοίρας Αεράμυνας, 
επτά F-15C και ένα F-15D, ενώ η αεροπορία των ΗΑΕ συμμετείχε με έξι 
F-16E. Τα 14 φιλοξενούμενα μαχητικά πλαισίωναν 29 τουρκικά F-16 
και 14 F-4E-2020, για ένα σύνολο 57 αεροσκαφών. Συγκριτικά, η δι-
οργάνωση του 2012 είχε συμμετοχή 80 αεροσκαφών, από τα οποία 
σχεδόν τα μισά ήταν ξένα.
Από τουρκικής πλευράς, πέντε μονάδες, η 141 Filo «Kurt» από την Άγκυρα, 
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Ενδιαφέρουσα φωτογραφία F-4E-2020 της 171 Filo με παλαιό καταδείκτη Pave Spike και αναρτημένο πύραυλο τύπου «κρουζ» 
SOM. Το αεροσκάφος δε μετείχε στην άσκηση και θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι η ΤΗΚ εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία της 

παρουσίας των ξένων δημοσιογράφων και φωτογράφων τη συγκεκριμένη ημέρα για να επιδείξει το όπλο σε «Terminator». Από 
την άλλη, τις επόμενες ημέρες φέρεται ότι έγινε βολή πυραύλου του τύπου στο πλαίσιο της «Pençe 2013».

•Με τη συνεργασία Phodocu, επιπλέον στοιχεία ΦΓΚ, ΘΨ

Αν και σημαντικά φτωχότερη από τις αρχικές τουρκικές φιλοδοξίες, η διεθνής διοργάνωση της ετήσιας άσκησης
της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας (THK) είχε σημαντικό ενδιαφέρον. Η Π&Δ βρέθηκε στη βάση του Ικονίου και 
σας μεταφέρει τις εξελίξεις.



λαμβάνει μεγάλο μέρος της οροσειράς του Ταύρου με ποικιλία εδαφικού 
αναγλύφου και απεριόριστη πρόσβαση στον εναέριο χώρο από το έδα-
φος έως και τα 50.000 πόδια.
Επίκεντρο της εγκατάστασης είναι η βάση του Ικονίου, έδρα της 3 AJU (κύ-
ριας βάσης αεριωθουμένων), από όπου επιχειρούν η 131 Filo «Ejder» 
με τα Boeing 737 AEW&C, η 132 Filo (F-4E-2020 & F-16 Block 40), η 133 
Filo «Pence» με F-5-2000, η 134 Akrotim Filo (Turk Yildizlari - Τουρκικά 
Άστρα) και η 135 Filo «Ates» με AS532ΑL. Ίσως, όμως, το σημαντικότερο 
χαρακτηριστικό της βάσης είναι το μεγάλο σύμπλεγμα των πεδίων βολής 
για χρήση πραγματικών όπλων, που την περιβάλλουν και όπου πραγμα-
τοποιούνται και όλες οι σχετικές ασκήσεις και δοκιμές της THK. Τα πεδία 
δεν έχουν σχέση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις και θυ-
μίζουν έντονα αυτά της Νεβάδα, με διαθέσιμες αποστάσεις για τις δοκιμές 
βλημάτων και άλλων όπλων άνω των 150 χιλιομέτρων.
Για την εξυπηρέτηση του AETC, ειδικά στη δεύτερη, διεθνή περίοδό του, 
κάθε χρόνο αναπτύσσεται στην περιοχή και ένα δίκτυο συστημάτων απει-
κόνισης απειλών, που προσομοιώνει ποικιλία πυραυλικών αντιαεροπο-
ρικών συστημάτων, όπως τα SA-6, SA-8, SA-11, στα οποία πιο πρόσφατα 
προστέθηκαν SA-10 και SA-15. Να υπενθυμίσουμε ότι στα μέσα της προ-
ηγούμενης δεκαετίας η Άγκυρα είχε επιζητήσει την απόκτηση πραγμα-
τικών τέτοιων συστημάτων για τη δημιουργία του… «απόλυτου» πεδίου 
ασκήσεων, κάτι, βέβαια, που δεν υλοποιήθηκε στη συνέχεια. Το σύνολο 
αυτών των συστημάτων απεικόνισης είναι πομποί, που λειτουργούν στις 
αντίστοιχες συχνότητες ραντάρ, και κάμερες, που καταγράφουν τις δια-
δρομές των αεροσκαφών για αξιολόγηση, και προέρχεται από ξένες εται-
ρείες, που εξυπηρετούν επ’ ενοικίω τέτοιες ανάγκες.

H «νέα» Τουρκική Αεροπορία 
Η συμμετοχή της THK στην Anatolian Eagle 2013-2 επιβεβαίωσε πολλά 
χαρακτηριστικά της μετεξέλιξής της σε ένα νέο σχήμα, αποτέλεσμα πρό-
σφατων αποφάσεων, με τις σχετικές διαδικασίες να υλοποιούνται άμεσα. 
Έτσι, τα όσα ακολουθούν, αποτελούν συμπλήρωμα της ανάλυσης «Ισορ-
ροπία Δυνάμεων: Πολεμική Αεροπορία», που δημοσιεύτηκε σε δύο μέρη 
στα τεύχη της Π&Δ Νο 323 & 324.
Η ολοκλήρωση του προγράμματος Peace Onyx IV για τα 30 καινούργια 
(14 μονοθέσια και 16 διθέσια) F-16 Block 50+ Advance ολοκλήρωσε 

οι 151 «Tunc» και 152 «Akinci» από τη Μερζεφούντα 
και οι 191 Filo «Kobra» και 192 Filo «Kaplan» από το 
Μπαλίκεσιρ συνεισέφεραν με F-16, ενώ τα Phantom 
προέρχονταν από την 111 Filo «Panter» από το Εσκι-
σεχίρ, αλλά και την 132 Filo «Hancer» που «έπαιζε» 
στην έδρα της. Εχθρική απεικόνιση Red Air προσέφε-
ρε από τη βάση της στην Άγκυρα η 142 Filo «Ceylan» 
με τα νέα Block 50+ Adv.
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και την αναδιοργάνωση της 4 AJU (Πτέρυγας) στην αεροπορική βάση του 
Ακιντζί κοντά στην Άγκυρα, έδρα των Μοιρών 141, 142 και 143, εκ των 
οποίων η τελευταία είναι μονάδα επιχειρησιακής μετάπτωσης. Κατά τα 
φαινόμενα, τα 30 μαχητικά PO IV κατέληξαν στις δύο πρώτες, αν και στο 
Ικόνιο υπήρχαν περισσότερα από δέκα από τα νέα Fighting Falcon χωρίς 
το κάθετο σταθερό τους να φέρει κάποιο έμβλημα, που θα δήλωνε πέ-
ραν πάσης αμφιβολίας τη Μοίρα που τα αξιοποιεί. Αντίθετα, υπήρχαν δύο 
Block 40 αεροσκάφη με την κεφαλή λύκου ως έμβλημα στην ουρά (141 
Filo), κάτι που, ίσως, δείχνει ότι η αναδιανομή των παλαιότερων αεροσκα-
φών της 141 δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.
Η παρουσία των αεροσκαφών από την 5η και 9η Πτέρυγα επιβεβαίωσε για 
άλλη μια φορά το γεγονός, ότι τα Block 50 αεροσκάφη, εκσυγχρονισμένα 
κάτω από το πρόγραμμα Peace Onyx III, αυξάνουν συνεχώς σε αριθμό 
και, φυσικά, κορυφώνουν τα ποιοτικά πλεονεκτήματα υλικού στο -σύντο-
μα- ομογενοποιημένο στόλο Block 40/50/50+Adv που απολαμβάνει η 
ΤΗΚ έναντι αυτού της ΠΑ. Η απουσία αεροσκαφών άλλων Μοιρών F-16 
από την άσκηση δεν επέτρεψε την αξιολόγηση της περαιτέρω προόδου 
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«Turkish Flag» 
Η Τουρκική Αεροπορία εξακολουθεί να προωθεί την Anatolian Eagle ως 
εναλλακτική άλλων πολυεθνικών ασκήσεων, τόσο έναντι του κόστους 
υπερατλαντικής μετακίνησης ευρωπαϊκών χωρών και των περιορισμών 
που υπάρχουν στη Δυτική Ευρώπη όσο και λόγω της αδυναμίας κάποιων 
άλλων αεροποριών να μετάσχουν σε αμερικανικές ή ευρωπαϊκές ασκή-
σεις για πολιτικούς - διπλωματικούς λόγους. Υπό αυτό το πρίσμα, η υπο-
δομή που προσφέρει η βάση του Ικονίου και το AETC (Anatolian Eagle 
Training Center) είναι εντυπωσιακή, όπως για παράδειγμα η αίθουσα 
ενημέρωσης / απενημέρωσης με 450 θέσεις και πολλαπλές οθόνες 
παρουσιάσεων, που μπορούν να τροφοδοτηθούν και με εικόνα σε πραγ-
ματικό χρόνο από τις κάμερες του διπλανού πεδίου βολής. Απέχει, βέ-
βαια, από τις αρχικές τουρκικές φιλοδοξίες της δεκαετίας του 1990 και 
του 2000, αλλά οι εξελίξεις στην τεχνολογία, όπως τα ατρακτίδια ACMI, 
που δε χρειάζονται υποστήριξη επίγειων σταθμών, έκαναν τα πράγματα 
ευκολότερα και οικονομικότερα. Το πεδίο ασκήσεων είναι μια τεράστια 
περιοχή, μεγαλύτερη από 50.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, που συμπερι-

Ένα από τα μονοθέσια 
Block 50+ Adv της 4 AJÜ.

F-16D PO III της 
152 Filo με τον 
πιλότο να φο-
ρά JHMCS και 
με αναρτημέ-

νο το ατρακτίδιο 
Sniper XR.

Διθέσιο Block 
50+ Adv χωρίς 
εμβλήματα στην 
ουρά, που, πιθα-
νότατα, επιχειρεί 
με τη 142 Filo.

F-16 Block 50 της 192 Filo με παλαιότερο Sidewinder 
και AIM-9X, αν και o χειριστής δε φορά κάσκα JHMCS.

To σκέλος του προγράμματος εκσυγχρονισμού PO III που αφορά στα 
Block 40/50, τους προσδίδει, πρακτικά, τις ίδιες δυνατότητες με τα 30 νέα 

Fighting Falcon, συμπεριλαμβανομένου του ραντάρ APG-68(V)9.
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του PO III προς την κατεύθυνση των Fighting Falcon Block 40. Αυτό, βέ-
βαια, από την πλευρά της κλιμάκωσης της απειλής έχει πλέον μικρή 
σημασία, καθώς το τουρκικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού, για το οποίο 
δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε αναφορά για καθυστερήσεις, έχει ορίζοντα 
ολοκλήρωσης το τέλος του 2014.
Να υπενθυμίσουμε ότι το σκέλος του PO III που αφορά στα Block 40/50 
τους προσδίδει, πρακτικά, τις ίδιες δυνατότητες με τα 30 νέα Fighting 
Falcon, συμπεριλαμβανομένου του ραντάρ APG-68(V)9, έγχρωμων οθο-
νών στο πιλοτήριο, σκοπευτικού επί κάσκας JHMCS, Link 16, Advanced 
IFF APX-113 κ.ά. Ειδικά σε ό,τι αφορά στο ραντάρ, το -68(V)9 προσφέρει 
σημαντικές βελτιώσεις ακόμη και από την έκδοση -68(V)7, που τα αερο-
πλάνα «φορούσαν» προηγουμένως.
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Σε αυτές περιλαμβάνονται:
- η ικανότητα συνθετικής απεικόνισης SAR (Synthetic Aperture Radar) 
με διάκριση αντικειμένων της τάξης μεγέθους των 2 ποδών (60-70 εκα-
τοστών), κάτι που επιτρέπει την κατακόρυφη αύξηση των δυνατοτήτων 
αέρος-εδάφους
- η αυξημένη δυνατότητα της λειτουργίας ιχνηλάτησης ενώ συνεχίζεται η 
έρευνα TWS (Track-While-Scan) τεσσάρων έναντι δύο στόχων
- η κατά 30% αυξημένη εμβέλεια στην αποκάλυψη στόχων, με συνεπαγό-
μενη καλύτερη εκμετάλλευση των AIM-120C5/C7
- η ενσωμάτωση / βελτίωση των διαμορφώσεων λειτουργίας SAM 
(Situational Awareness Mode) και η καλύτερη διακριτική ικανότητα ανά-
μεσα σε στόχους που πετούν σε σχηματισμό, για την παροχή στον πιλότο 

καλύτερης αντίληψης της κατάστασης
- η υψηλότερη αντοχή σε αντίμετρα
- οι αυξημένες επιδόσεις σε διαμορφώσεις αέρος-επιφανείας (θαλάσσιο 
περιβάλλον) κ.ά.
Τα τουρκικά Block 50 PO III στον τομέα της αυτοπροστασίας διαθέτουν, 
πλέον, το πλήρες σύστημα SPEWS-ΙΙ της BAE Systems με βάση τον πα-
ρεμβολέα AN/ALQ-178(V)5, ενώ τα Block 40 διατηρούν το Rapport III με 
παρεμβολέα AN/ALQ-178(V)3 (εξοπλισμό που μοιράζονται με τα Block 
30 και τα F-4E-2020).
Σε ό,τι αφορά στα Phantom, με τις τελευταίες εξελίξεις, τα μοναδικά αε-
ροσκάφη του τύπου που παραμένουν σε υπηρεσία, είναι, πλέον, τα F-4E-
2020 «Terminator», καθώς μέσα στο 2012 τερματίστηκε η καριέρα των 

F-4E-TM της 112 Filo «Seytan» της 1 AJU στο Εσκισεχίρ. Να υπενθυμί-
σουμε ότι μικρός αριθμός Phantom είχε υποστεί αντίστοιχο εκσυγχρο-
νισμό με αυτόν των RF-4E-TM, τα οποία, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, 
προορίζονταν για τη συγκρότηση εκπαιδευτικής Μοίρας επιχειρησιακής 
μετάπτωσης, ενώ θα χρησιμοποιούνταν, επίσης, για δοκιμές όπλων και 
συστημάτων, ώστε να απαλλαγούν από αυτούς τους ρόλους τα F-4E-
2020. Τελικά, κάτω από μια γενική αναθεώρηση κόστους-απόδοσης 
που πραγματοποίησε η ΤΗΚ το 2012, τα αποτελέσματα της οποίας ήταν 
σαρωτικά (βλέπε παρακάτω) και υλοποιήθηκαν άμεσα, τα μαχητικά αυτά 
αποσύρθηκαν και, μάλιστα, αποθηκεύτηκαν στο Εσκισεχίρ, όπου ήδη 
υφίστανται αποψίλωση εύχρηστων απαρτίων για την υποστήριξη του υπό-
λοιπου στόλου των Phantom.

Τα τουρκικά Block 50 PO III στον τομέα της αυτο-
προστασίας διαθέτουν, πλέον, το πλήρες σύστημα 

SPEWS-ΙΙ της BAE Systems με βάση τον παρεμβο-
λέα AN/ALQ-178(V)5.

Η παρουσία στην Anatolian Eagle ενός F-16 Block 40 με κεφαλή λύκου στην 
ουρά δείχνει ότι η αναδιανομή των παλαιότερων αεροσκαφών της 141 Filo δεν 
έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

«Terminator» με το ατρακτίδιο ECM Elta EL/L-8222 τοποθετημένο στον πτε-
ρυγικό φορέα και με το νέο σύστημα διανομής αναλωσίμων ηλεκτρονικού πο-
λέμου.

Παράταξη καινούργιων Block 50+ Adv, που μάλ-
λον έχουν μοιραστεί στις Μοίρες της 4 AJÜ.

Στη βάση του Ικονίου, τα F-5-2000 της 133 Filo 
βρίσκονταν ήδη σε εναπόθεση.
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H άλλη μεγάλη αλλαγή που αφορά στα τουρκικά 
Phantom είναι αυτή της απόσυρσης -εσπευσμένης, 
μάλιστα- των RF-4E-ΤΜ που αξιοποιούσε η 113 Filo 
«Isik» στο Εσκισεχίρ. Η μονάδα αυτή είχε γίνει αποδέ-
κτης των 18 Recce Phantom, τα οποία είχε αποδώσει 
από το σύνολο των φωτοαναγνωριστικών αεροσκα-
φών του τύπου το ομώνυμο πρόγραμμα εκσυγχρο-
νισμού «Isik» («Φως»), κάτι που άφησε την «αδελ-
φή» της 173 Filo «Safak» στη Μαλάτεια χωρίς αερο-
πλάνα. Η τελευταία, βέβαια, βρίσκεται σε προσωρινή 
αναστολή λειτουργίας και θα γίνει η πρώτη Μοίρα της 
Τουρκικής Αεροπορίας που θα αξιοποιήσει τα UCAV 
Predator B (εάν και όταν αυτά παραληφθούν), αλλά 
και τα TAI Anca. H απόφαση για την απόσυρση των RF-
4E-TM, αεροσκαφών που μόλις πριν από τρία χρόνια 
είχαν ολοκληρώσει το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού 
(προσθήκη INS LN100GT, ασύρματοι UHF ασφαλών 
επικοινωνιών Have Quick V και μεγάλης εμβέλειας 
HF, ψηφιακό σύστημα διαχείρισης αναλωσίμων ηλε-
κτρονικού πολέμου -θερμοβολίδων / αερόφυλλων- 
και νέο RWR της MIKES), έχει περισσότερες από μια 
εξηγήσεις. Η μια έχει να κάνει, σίγουρα, με το υψηλό 
κόστος διατήρησης σε υπηρεσία των αεροσκαφών 
αυτών, έναντι της επιχειρησιακής τους απόδοσης. Μια 
άλλη σχετίζεται, πιθανότατα, με την οριστική ματαίω-
ση του προγράμματος αξιοποίησης το\
Όπως είχαμε σημειώσει πρόσφατα (Αερονέα, Π&Δ Νο 
326), υπήρξε στροφή της THK από τα Recce Phantom 
σε F-16 με ατρακτίδια DB-110 και, λίγο αργότερα, 
ανακοινώθηκε και η απόσυρση των πρώτων. Τα RF-
4E-TM ήταν απόντα από την Anatolian Eagle και το κα-
θεστώς τους είναι προς το παρόν άγνωστο. Εκτίμηση 
αποτελούσε, ότι κάποια αεροσκάφη θα παραμείνουν 
σε υπηρεσία για τα επόμενα 2 τουλάχιστον χρόνια, πε-
ρίοδος που απαιτείται για την παραλαβή και αξιοποίη-
ση των DB-110, δεδομένου ότι η Τουρκική Αεροπορία 
δεν έχει, προς το παρόν, άλλη πλατφόρμα τακτικής 
αναγνώρισης. Από την άλλη, κάποιες πληροφορί-
ες αναφέρουν ότι τα μισά από τα 15 ή 16 RF-4E-TM 

τον περασμένο Μάρτιο και αφορούσε σε όλα τα εκσυγχρονισμένα αερο-
σκάφη του τύπου, πλην αυτών που χρησιμοποιεί το ακροβατικό σμήνος 
«Τουρκικά Άστρα» κάτω από τη 134 Filo. Να υπενθυμίσουμε ότι το σχετικό 
πρόγραμμα των αρχών της δεκαετίας του 1990 αφορούσε σε συνολικά 48 
αεροπλάνα, 20 F-5A, 14 NF-5A, 8 F-5B και 6 ΝF-5Β, για τα οποία, εκτός της 
δομικής ανακατασκευής για την επέκταση του «ορίου ζωής», το σχετικό 
«πακέτο» ύψους, περίπου, 135 εκατομμυρίων δολαρίων περιλάμβανε 
πλήρη εκσυγχρονισμό του πιλοτηρίου με υποδομή HOTAS, αρτηρία δε-
δομένων «1553» για διασύνδεση του υπολογιστή αποστολής, HUD, μία 
οθόνη MFD, αδρανειακό σύστημα πλοήγησης με δακτυλίους λέιζερ και 
ολοκληρωμένο GPS, σύστημα καταγραφής DVI για απενημέρωση κ.ά. Πε-
ριλαμβανόταν, επίσης, και IDM (Improved Data Modem) με ραδιοζεύξη 
για τη διασύνδεση των αεροσκαφών εν πτήσει, προσομοιώνοντας ραντάρ 
για την υλοποίηση προκεχωρημένης εκπαίδευσης αέρος-αέρος. Τα αερο-
πλάνα είχαν διατηρήσει, φυσικά, και τις δυνατότητες μεταφοράς όπλων, 
αν και δεν είχε ποτέ αναφερθεί η βελτίωση προς την κατεύθυνση χρήσης 
«έξυπνων» πυρομαχικών. Ο στόλος των F-5-2000 παρέμεινε τελικά σε 
υπηρεσία λιγότερο από δέκα χρόνια, κάτι που ίσως θέτει για μερικούς 
και ζήτημα ορθότητας της αρχικής απόφασης. Η απόσυρση, προφανώς, 
σχετίζεται και πάλι με το κόστος διατήρησης του τύπου σε υπηρεσία ένα-
ντι της απόδοσης, καθώς οι παραδόσεις των εκσυγχρονισμένων T-38M 
έναντι απαιτήσεων για 55 αεροσκάφη βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη από 
τα μέσα του 2012 και αναμένεται να ολοκληρωθούν στα μέσα του 2014. 
Όπως είχαμε σημειώσει στην ανάλυσή μας στο τεύχος Νο 326, ο συνδυ-
ασμός F-5-2000/T-38M δεν ήταν, ίσως, ο οικονομικότερος που υπήρχε 
για εκπαίδευση και η ΤΗΚ έβγαλε από τη μέση τον πλέον αντιοικονομικό 
παράγοντα. Σύμφωνα, επίσης, με πληροφορίες που υπήρχαν στη διάρκεια 
της επίσκεψής μας στην Anatolian Eagle, και τα F-5-2000 των «Τουρκικών 
Άστρων» θα αποσυρθούν σύντομα, με πιθανούς αντικαταστάτες T-38M ή 
F-16C Block 30.
Μεγάλη απουσία από την Anatolian Eagle 2013-2 ήταν αυτή των Boeing 
737 AEW&C, που δεν εμφανίστηκαν καθόλου, σε αντίθεση με προηγού-
μενες ασκήσεις του είδους. Αρχικά, οι Τούρκοι δε σχολίαζαν τη μη συμ-
μετοχή του ΑΣΕΠΕ, ενώ, αργότερα, περιορίζονταν να δηλώνουν ότι «το 
σύστημα βρίσκεται ακόμη στη φάση αποδοχής και δεν είναι διαθέσιμο 
επιχειρησιακά, ώστε να συμβαδίζει με τις απαιτήσεις της διοργάνωσης». 
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Υπήρξε, όμως, καθημερινή συμμετοχή ΝΑΤΟικού E-3A, που απογειωνό-
ταν για το πρωινό κύμα «Eagle 1», υποστηρίζοντας τόσο τις «ερυθρές» 
όσο και τις «κυανές» δυνάμεις. Το απογευματινό κύμα «Eagle 2» δεν 
είχε ανάλογη υποστήριξη, ενώ όλες οι αποστολές ήταν με το φως της 
ημέρας. Αντίθετα, η παροχή εναέριου ανεφοδιασμού γινόταν αποκλει-
στικά από τουρκικά KC-135R, ενώ ένα σαουδαραβικό Α330 MRTT, το 
οποίο εμφανίστηκε στην αρχή και το τέλος της άσκησης, μετέφερε εφό-
δια και συνόδευσε τα Eagle της RSAF στο ταξίδι της επιστροφής.
Παρόν στο Ικόνιο, αλλά εξυπηρετώντας τουρκικούς εθνικούς σκοπούς, 
ήταν το πέμπτο πρωτότυπο του εγχώριου UAV Anka. To μη επανδρωμένο 
αεροσκάφος έλαβε μέρος στην τουρκική άσκηση Pence-13, που ξεκίνη-
σε την τελευταία ημέρα της Anatolian Eagle 2013-2, στις 22 Ιουνίου, και 
διήρκεσε έως και τις 3 Ιουλίου. Στη διάρκειά της, πραγματοποιήθηκε και 
βολή του AR-UCAV Harpy. Σύμφωνα με το σενάριο που εκτελέστηκε, το 
Anka αποκάλυψε το στόχο, εναντίον του οποίου εκτοξεύθηκε το ισραηλι-
νό σύστημα και τον έπληξε σε απόσταση «άνω των 100 χιλιομέτρων». 
Να σημειώσουμε ότι στη διάρκεια της Pence-13 πραγματοποιήθηκε 
πολλαπλή χρήση πραγματικών όπλων, συμπεριλαμβανομένων των 
περισσότερων τουρκικής κατασκευής συστημάτων, όπως βόμβες κατά 
καταφυγίων NEB, ενώ αναφέρεται και δοκιμή πυραύλου τύπου «κρουζ» 
SOM με πραγματική κεφαλή. π&δ

ΑΙΜ-9Χ (αν και 
χωρίς JHMCS) σε 

αυτό το σαουδα-
ραβικό F-15D.

Τα F-16E (Block 
60) εμφανίζονται 
αρκετά διαφορε-
τικά, ακόμη και 
εξωτερικά, με την 
επιπλέον υποδο-
μή που διαθέτουν 
έναντι όλων των 
άλλων Fighting 
Falcon.

έχουν ήδη αποσυρθεί και τα υπόλοιπα θα διατηρηθούν έως ότου γίνουν 
επιχειρησιακά διαθέσιμα τα τέσσερα DB-110 μαζί με τους τρεις επίγειους 
σταθμούς που αποκτώνται. Αυτός ο αριθμός, πιθανότατα, αποτελεί μόνο 
την πρώτη παρτίδα σχετικής προμήθειας, καθώς οι τουρκικές ανάγκες 
εκτιμώνται ότι είναι τουλάχιστον τριπλάσιες.
Έτσι, όπως προαναφέρθηκε, η ΤΗΚ απομένει με ένα στόλο 49 (ή 48, 
σύμφωνα με άλλες πηγές) F-4E-2020, που αναμένονται να υπηρετή-
σουν, εκτός απροόπτου, μέχρι και τη συγκρότηση των πρώτων Μοιρών 
Lightning II, δηλαδή μέχρι και το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας. Τα 
«Terminator» είχαν ολοκληρώσει στη δεκαετία του 2000 ένα πρόγραμ-
μα αντίστοιχο με τα «Simsek» και «Isik», με την αναβάθμιση του εξοπλι-
σμού επικοινωνιών (ασυρμάτων Have Quick V και HF) και ναυτιλίας (INS 
LN100GT), ενώ, πιο πρόσφατα, αναφερόταν η αντικατάσταση του RWR και 
η τοποθέτηση του νέου εγχώριου διαχειριστή αναλωσίμων ηλεκτρονικού 
πολέμου. Η πιο πρόσφατη αναβάθμιση αφορά στο επίσης τουρκικής σχε-
δίασης IFF από την Aselsan, ένα σύστημα Mode 5/S, με τα F-4E να γίνονται 
οι πρώτοι αποδέκτες και το πρόγραμμα να επεκτείνεται, στη συνέχεια, και 
στον εκσυγχρονισμό των F-16 Block 30 κάτω από το PO III.
Ένα άλλο αποτέλεσμα των σαρωτικών αλλαγών στην ΤΗΚ, αν και δεν είχε 
άμεση σχέση με την άσκηση, ήταν επίσης εμφανές στη βάση του Ικονίου, 
όπου τα F-5-2000 της 133 Filo βρίσκονταν ήδη σε εναπόθεση. Η σχετική 
πληροφορία περί απόσυρσής τους είχε αναφερθεί στον τουρκικό Τύπο 

Ο μεγάλος στόλος των C-130 της Σαουδικής Αραβίας θα αντικατασταθεί πλή-
ρως μετά την πρόσφατη παραγγελία Super Hercules. Κάποια, βέβαια, από τα 

αεροσκάφη της RSAF κατέληξαν στην Τουρκία.

Διαφορετικές χρωματικές παραλλαγές για τα F-16Ε των ΗΑΕ.

Το C-17A των ΗΑΕ ήταν τακτικός επισκέπτης στο Ικόνιο, μεταφέροντας 
εφόδια στη διάρκεια της AE 2013-2.
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