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Του ΠΑΡΙ ΚΑΡΒΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ

Γ
ιατί ο Α/ΓΕΕΘΑ, ναύαρχος Ευάγγελος 
Αποστολάκης, πάντα ψύχραιµος και µε-
τρηµένος στις δηλώσεις του, απείλησε 

µε «εξαΰλωση» τους Τούρκους αν τολµήσουν 
να πατήσουν το πόδι τους σε ελληνικό έδαφος; 
Απαντες επικέντρωσαν το ενδιαφέρον τους σε 
αυτή τη φράση του Αρχηγού. Ο ίδιος, όµως, 
έδωσε την απάντηση στο γιατί έκανε µια τό-
σο «επιθετική» δήλωση: «Αν κληθούµε να πο-
λεµήσουµε κατά της Τουρκίας, κανείς δεν θα 
έρθει στο πλάι µας. Σε αυτόν τον πόλεµο θα εί-
µαστε µόνοι µας», είπε, εξηγώντας γιατί είναι 
αποφασισµένος να δώσει τη διαταγή για να 
πατηθούν όσα «κόκκινα κουµπιά» έχουµε στη 
διάθεσή µας.

H Realnews αποκαλύπτει τους δύο βασικούς 
λόγους για τους οποίους ο ναύαρχος Αποστο-
λάκης εµφανίζεται έτοιµος για όλα.

Εχει µεγάλη σηµασία ότι οι δηλώσεις αυτές 
γίνονται λίγες ηµέρες µετά την επιστροφή του 
Α/ΓΕΕΘΑ από την Ουάσιγκτον, όπου συµµετεί-
χε στην έναρξη του στρατηγικού διαλόγου µε-
ταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ. Ο ναύαρχος Αποστο-
λάκης έχει εξαιρετικές σχέσεις µε τον αµερικα-
νικό παράγοντα. Η επαφή του µε τον αρχηγό 
των αµερικανικών Ενόπλων ∆υνάµεων, στρα-
τηγό Τζόζεφ Ντάνφορντ, είναι πολύ στενή. Επί-
σης, είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ο Α/ΓΕΕ-
ΘΑ κάθε φορά που επισκέπτεται τις ΗΠΑ γίνε-
ται δεκτός από τον Αµερικανό υπουργό Αµυ-
νας Τζιµ Μάτις! ∆εν είναι σύνηθες το αφεντι-
κό του Πενταγώνου να βλέπει αρχηγούς Γενι-
κών Επιτελείων. Ο πεζοναύτης Μάτις, «το τρε-
λό σκυλί της Φαλούτζα», όµως, ζητά να δει τον 
«βάτραχο» Αποστολάκη. Και είναι πλήγµα για 
την Ελλάδα ότι ο Αµερικανός υπουργός Αµυ-
νας υπέβαλε την παραίτησή του και πρόκει-

Τι οδήγησε 
τον Αρχηγό 
στην «έκρηξη»

Το άγνωστο παρασκήνιο των µηνυµάτων που 
έστειλε ο ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης 
προς την Αγκυρα µέσω της αµερικανικής 
πρεσβείας πριν από έναν χρόνο, στη διάρκεια 
επεισοδίου στα Ιµια

Συµπαράταξη συµφερόντων 

ΞΑΦΝΙΑΣΕ η δήλωση του αρχηγού ΓΕΕΘΑ Ευάγγε-
λου Αποστολάκη ότι, αν ανέβουν Τούρκοι πάνω σε 
βραχονησίδα, θα την ισοπεδώσουμε. Ξάφνιασε για-
τί σηματοδοτεί, έστω σε επίπεδο ρητορικής, μια αλλα-
γή στάσης από την πλευρά μας μετά τα Ιμια, στα οποία 
προφανώς η δήλωση αυτή παραπέμπει. Αποτελεί μια 
ηχηρή απάντηση προς τους γείτονες ότι δεν θα μας 
ξαναβρούν υποχωρητικούς σε ζητήματα κυριαρχίας 
και ότι, αν χρειαστεί, έχουμε την αποτρεπτική ικανότη-
τα προάσπισης των δικαιωμάτων μας. 

Αυτή η δήλωση δεν έγινε τυχαία αυτή τη χρονική 
στιγμή. Σχετίζεται με το ότι αυτοί μας πιέζουν με κάθε 
τρόπο να μη μείνουν «έξω» από την εκμετάλλευση των 
ενεργειακών κοιτασμάτων στην ανατολική Μεσόγειο 
και στο Αιγαίο. Στην πολεμική, μάλιστα, ρητορική τους, 
που χρησιμοποιούν σε βάρος μας, αποκαλούν τον χώ-
ρο αυτόν «θαλάσσια πατρίδα» τους, χώρο που -σημει-
ωτέον- παλαιότεροι ξένοι ιστορικοί αποκαλούσαν «ελ-
ληνικό αρχιπέλαγος». 

Ανάμεσα στις δύο αυτές ακραίες προσεγγίσεις του 
τότε και του σήμερα, στέκει, λοιπόν, το διεθνές δίκαιο 
του 20ού αιώνα, που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση για 
το ποια κυριαρχικά δικαιώματα έχει κάθε χώρα. Ομως, 
οι Τούρκοι, με πάμπολλες διαφορετικού τύπου απειλη-
τικές ενέργειές τους, επιχειρούν να μας υποχρεώσουν 
να συναινέσουμε σε μια «επικαιροποίησή» του. Επικα-
λούνται κάθε τόσο ότι σχετικές αυτού ρυθμίσεις έχουν 

δήθεν σε κάποια σημεία κενά, ενώ άλλοτε λένε ότι εί-
ναι παρωχημένες. Μόνο και μόνο επειδή τα συμφέρο-
ντά τους σε σχέση με τα ενεργειακά κοιτάσματα στον 
ευρύτερο αυτό υποθαλάσσιο χώρο εμποδίζονται να 
εξυπηρετηθούν. 

Εμείς καλώς δεν στέργουμε σε κάτι τέτοιο και, μά-
λιστα, χάρη στην τριμερή συνεργασία Ελλάδας - Κύ-
πρου - Ισραήλ πλέον μπορούμε, όχι μόνο επειδή έχου-
με «δικαίωμα», αλλά και στην πράξη, να δηλώσουμε 
ικανοί να προασπίσουμε τα συμφέροντά μας. Δείχνου-
με, μάλιστα, αποφασισμένοι να προχωρήσουμε άμε-
σα στην εκμετάλλευση αυτών των κοιτασμάτων. Λό-
γω ακριβώς αυτής της απόφασης, η ένταση στις σχέ-
σεις μας με την Τουρκία θα ανέβει. Η κυβέρνηση δεί-
χνει, πάντως, να έχει εξασφαλίσει σε αυτό το πεδίο τη 
στήριξη της υπερδύναμης με ό,τι αυτό συνεπάγεται. 
Πρόκειται, λοιπόν, για μια συμπαράταξη συμφερόντων 
πρωτόγνωρη. Εντούτοις, πάντα υπάρχει «κίνδυνος». 
Γιατί και ο Ελευθέριος Βενιζέλος, πιστεύοντας ότι έχει 
με το μέρος του τους «ισχυρούς» της εποχής του, και 
αυτός ακόμα την «πάτησε» και έψαχνε μετά να βρει 
τρόπο εκ νέου ειρηνικής συνύπαρξης με τους Τούρ-
κους. Η Ιστορία δεν επαναλαμβάνεται, βέβαια, ποτέ 
με τους ίδιους ακριβώς όρους, αλλά από την άλλη δι-
δάσκει ότι στις διεθνείς σχέσεις δεν υπάρχουν απόλυ-
τες βεβαιότητες. Γι’ αυτό ας είναι κάθε δική μας ενέρ-
γεια προσεκτική και μετρημένη.

του ΜΑΚΗ ΤΖΙΦΡΑ*

η άποψη

*Νοµικού

ται να εγκαταλείψει το αξίωµά του τον Μάιο. 
Ο Α/ΓΕΕΘΑ έχει «αφουγκραστεί», πάντως, 

ότι η υποστήριξη των ΗΠΑ στην Ελλάδα ένα-
ντι της τουρκικής επιθετικότητας έχει «όρια και 
περιορισµούς», που επιβάλλονται από τα αµε-
ρικανικά γεωπολιτικά συµφέροντα. Η Ουάσι-
γκτον δεν θέλει να «χάσει» οριστικά την Τουρ-
κία. Οι ΗΠΑ έχουν πρόβληµα µε τον Ταγίπ Ερ-
ντογάν, όχι µε την Τουρκία. Ωστόσο, όσο το κα-
θεστώς δεν αλλάζει, δηλώνουν αδυναµία να εγ-
γυηθούν για τη συµπεριφορά των Τούρκων. 

Η Αθήνα έχει αρχίσει να προβληµατίζεται ιδι-
αίτερα από την αµερικανική στάση. Η Ουάσι-
γκτον διευκόλυνε τον Ερντογάν αποσύροντας 
τα στρατεύµατά της από τη Συρία και αφήνο-
ντας ακάλυπτους τους Κούρδους. Του πουλά-
ει αντιαεροπορικά Patriot και, παρά τις φωνές 
από το Κογκρέσο, είναι έτοιµη να του παρα-
δώσει 10 αεροσκάφη F-35 µέχρι το 2020! Την 
ίδια ώρα, ο Ερντογάν είναι σε ανοιχτή γραµµή 
µε τον Βλαντιµίρ Πούτιν και υποδέχεται στην 
Αγκυρα τον Ιρανό Πρόεδρο!

Οι διευκολύνσεις
Η Ελλάδα έχει δώσει στις ΗΠΑ τα πάντα! Οι 
στρατιωτικές διευκολύνσεις που έχουν οι Αµε-
ρικανοί σε ελληνικό έδαφος είναι τόσο πολλές 
και τόσο σηµαντικές, που έχουν αρχίσει να προ-
καλούν πολιτικό πρόβληµα στην κυβέρνηση. 
Εκτός από τη Σούδα, οι Αµερικανοί έχουν πλή-
ρη χρήση της αεροπορικής βάσης στη Λάρισα, 
επιθεωρούν τον Αραξο και τις αποθήκες όπλων, 
έχουν αναπτυχθεί στον Βόλο και είναι έτοιµοι να 
κάνουν το ίδιο στην Αλεξανδρούπολη.

Εκτός από τις στρατιωτικές διευκολύνσεις, η 
Ελλάδα εν µέσω οικονοµικής κρίσης έχει δώ-
σει «χοντρά λεφτά» στις ΗΠΑ. Η αµφιλεγόµε-
νη, όπως αποδεικνύεται, απόφαση για τον εκ-
συγχρονισµό 84 F-16 κοστολογήθηκε από την 
αµερικανική Lockheed Martin σε 1,5 δισ. δο-
λάρια, µε το πρόγραµµα πληρωµών να είναι 
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Οι πληροφορίες θέλουν τον ναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη να θεωρεί-
ται ως ο πιθανότερος αντικαταστάτης του υπουργού Αµυνας Πάνου Καµ-
µένου, σε περίπτωση που ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ παραιτηθεί από το αξί-
ωµά του -όπως έχει ήδη δηλώσει-  λόγω της συµφωνίας των Πρεσπών. 

Σενάρια για το υπουργείο Αμυνας

ασύµφορο για την Ελλάδα, αφού µέχρι το 2021 
θα πρέπει να πληρωθεί περίπου το 80%, ενώ τα 
αεροσκάφη να παραδοθούν εκσυγχρονισµέ-
να το… 2028! Η συµφωνία είναι πολύ καλή για 
την κατασκευάστρια εταιρεία, όχι όµως για την 
Ελλάδα και την Π.Α., η οποία «καίγεται» για το 
τι θα γίνει αύριο και όχι το 2028.

Το αντίτιµο που έχει εισπράξει η Ελλάδα για 
όλα αυτά που έχει δώσει στις ΗΠΑ είναι σχε-
δόν µηδενικό! Η κάπως ενισχυµένη στρατιω-
τική παρουσία και οι κατά καιρούς δηλώσεις 
υποστήριξης δεν αποτελούν ουσιαστική βοή-
θεια προς την Ελλάδα, η οποία ανέµενε:
f Ουσιαστική αµυντική βοήθεια από τις ΗΠΑ 
και όχι παραχωρήσεις υλικού που οι Αµερικανοί 
είχαν για… πέταµα. Πιο χαρακτηριστική περί-
πτωση είναι η πώληση των ελικοπτέρων Kiowa, 
τα οποία ο αµερικανικός στρατός τα είχε έτοι-
µα για να τα κάνει παλιοσίδερα και τα έδωσε 
στην Ελλάδα έναντι 47 εκατοµµυρίων δολαρί-
ων! Η Αθήνα πίστευε ότι θα πρέπει να λάβει οι-
κονοµική βοήθεια µε τον τρόπο που λαµβάνουν 
άλλες χώρες της περιοχής, όπως για παράδειγ-
µα η Αίγυπτος.

Η διαπίστωση Αποστολάκη ότι «αν χρειαστεί 
να πολεµήσουµε, κανείς δεν θα είναι δίπλα µας», 
εύκολα προκύπτει από όλα αυτά.
f Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο ο Α/ΓΕΕΘΑ 
µίλησε για «εξαΰλωση» είναι ότι το Πεντάγωνο 
αντιµετωπίζει το ενδεχόµενο τουρκικής απόπει-
ρας να καταληφθεί µια βραχονησίδα ως τον νού-
µερο ένα κίνδυνο αυτή τη στιγµή για τη χώρα 
µας. Και ότι το κυρίαρχο σχέδιο αντίδρασης σε 
αυτό το ενδεχόµενο είναι παλιό, υπαρκτό, δο-
κιµασµένο και µέχρι στιγµής αποτελεσµατικό!

Η επιλογή «εξαφάνισης» βραχονησίδας ακού-
στηκε για πρώτη φορά µια πολύ δύσκολη νύ-
χτα. Τη νύχτα των Ιµίων. Ο βοµβαρδισµός των 
βραχονησίδων ήταν µια επιλογή που είχε πα-
ρουσιάσει ο τότε Α/ΓΕΕΘΑ, ναύαρχος Χρήστος 
Λυµπέρης, στην κυβέρνηση Σηµίτη. Το σχέ-

διο δεν έγινε δεκτό, αλλά από τότε εξακολου-
θεί να υπάρχει.

Η στρατιωτική ηγεσία και ο Α/ΓΕΕΘΑ έχουν 
πειστεί ότι ο µοναδικός τρόπος αποτροπής της 
τουρκικής επιθετικότητας είναι ένας και µονα-
δικός: να εκπέµπεται µε πειστικό τρόπο το µή-
νυµα ότι η Ελλάδα είναι αποφασισµένη να πα-
τήσει «κόκκινα κουµπιά» αν η Αγκυρα ξεπερά-
σει τις «κόκκινες γραµµές».

Αυτή η τακτική είχε δοκιµαστεί στην πράξη 
πριν από περίπου έναν χρόνο, όταν µια νύ-
χτα εντοπίστηκαν πολύ ύποπτες κινήσεις στα 
Ιµια. Εκείνη τη νύχτα ο ναύαρχος Αποστολά-
κης εφάρµοσε στην πράξη την ενεργοποίη-
ση όλων των απαραίτητων στρατιωτικών µέ-
σων και φρόντισε να φτάσει στην Αγκυρα µέ-
σω «διπλωµατικού αγωγού» το µήνυµα: «Αν 
τολµήσετε να πατήσετε σε νησί, θα το κάψου-
µε»! Το µήνυµα πέρασε από την αµερικανική 
πρεσβεία στην Αθήνα στην αµερικανική πρε-
σβεία στην Αγκυρα και, πολύ πριν ξηµερώσει, 
οι Τούρκοι είχαν εξαφανιστεί από την περιο-
χή. Αυτή θα είναι η αντίδραση της ελληνικής 
πλευράς σε κάθε τουρκική «ακρότητα» και αυ-
τό εννοούσε ο Α/ΓΕΕΘΑ µε τη δήλωσή του πε-
ρί «εξαΰλωσης». 

Η σκληρή στάση που έχει αποφασίσει να τη-
ρήσει έναντι των Τούρκων αποτυπώνεται και 
στην επιτήρηση του τουρκικού ερευνητικού 
σκάφους «Barbaros» στα ανοιχτά της Κύπρου. 
Ο Ευ. Αποστολάκης επιµένει να έχει η Ελλάδα 
µόνο ένα πολεµικό πλοίο στην περιοχή, αλλά 
οι εντολές που έχει δώσει είναι σαφέστατες: 
«∆εν µε ενδιαφέρει ακόµη κι αν συγκρουστεί-
τε µε το ‘‘Barbaros’’, δεν θα το αφήσετε να πε-
ράσει σε περιοχή ελληνικών συµφερόντων». 
Σε αρκετές περιπτώσεις η σκληρή επιτήρηση 
του «Barbaros» έφτασε πραγµατικά σε ορια-
κό σηµείο, µε τη σύγκρουση να αποφεύγεται 
την τελευταία στιγµή. Σε όλες τις περιπτώσεις 
η πορεία του «Barbaros» ανακόπηκε.

 ΤΟ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΟ να επισκεφθεί την 
Τουρκία µέσα στον Ιανουάριο και να συ-
ναντηθεί µε τον Ταγίπ Ερντογάν εξετάζει 
ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Παρά 
την επιδείνωση του κλίµατος στις ελληνο-
τουρκικές σχέσεις και την όξυνση των τε-
λευταίων ηµερών, η ελληνική πλευρά δεν 
έχει απορρίψει την πρόσκληση του Τούρ-
κου Προέδρου και βρίσκεται σε διαπραγ-
µατεύσεις για την ατζέντα και τον καθορι-
σµό της ηµεροµηνίας.

Η Αθήνα θεωρεί µια συνάντηση χρήσιµη 
για την αποκλιµάκωση της έντασης και τη δι-
ατήρηση ενός ανοιχτού διαύλου επικοινω-
νίας µε τους δύσκολους γείτονες. Η αποφα-
σιστικότητα ώστε να προχωρήσει η επίσκε-
ψη ενισχύθηκε και από το ταξίδι που έκανε ο 
αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Γιώρ-
γος Κατρούγκαλος στις ΗΠΑ, όπου διαπί-
στωσε -όπως άλλωστε και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ 
Ευάγγελος Αποστολάκης - ότι οι Αµερικα-
νοί δεν θα µπορέσουν να ελέγξουν τον Ερ-
ντογάν σε περίπτωση κρίσης. 

Στο πλαίσιο αυτό, ήταν επόµενο πως τα 
ελληνοτουρκικά και η κατάσταση που δια-
µορφώνεται στην ανατολική Μεσόγειο µε-
τά τις εξελίξεις και τις προκλήσεις της τελευ-
ταίας εβδοµάδας θα µονοπωλούσαν σχε-
δόν τη συνεδρίαση του Εθνικού Συµβουλίου 
Εξωτερικής Πολιτικής που συνεδρίασε την 
Παρασκευή. Η συνεδρίαση δεν ήταν έκτα-
κτη, ο ΑΝΥΠΕΞ την είχε προγραµµατίσει από 
την περασµένη ∆ευτέρα, η όξυνση του κλί-
µατος, ωστόσο, στις ελληνοτουρκικές σχέ-
σεις τής έδωσαν µια διαφορετική βαρύτητα. 

∆εύτερες σκέψεις
Σύµφωνα µε πληροφορίες της «R», υπήρχαν 
σκέψεις στην κυβέρνηση να ενηµερωθούν 
τα κόµµατα ότι επίκειται επίσκεψη του πρω-
θυπουργού στην Τουρκία στο ΕΣΕΠ, ωστό-
σο στον απόηχο του εµπρηστικού κλίµα-
τος αυτό δεν θεωρήθηκε σώφρον. Ο Γ. Κα-
τρούγκαλος περιορίστηκε να πει στους εκ-
προσώπους των κοµµάτων ότι πρέπει να γί-
νει µια επίσκεψη στην Τουρκία για να δια-
τηρηθεί ανοιχτός ο δίαυλος επικοινωνίας µε 
τον Ερντογάν, ωστόσο προσέθεσε πως αυ-
τή θα πρέπει να είναι καλά προετοιµασµέ-
νη. Σύµφωνα µε τις ίδιες πληροφορίες, αυ-
τό δεν έχει γίνει ακόµα εφικτό. Ο Τούρκος 
υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσο-
γλου, άλλωστε, έχει αποφύγει, όλο το διά-
στηµα που γίνονται οι σχετικές διαβουλεύ-
σεις, να δεσµευτεί σε συγκεκριµένη ατζέ-
ντα, φοβούµενος ότι ο Τούρκος Πρόεδρος 
µπορεί να την ανατρέψει, όπως ανέτρεψε 
τη συµφωνηµένη ατζέντα και κατά τη διάρ-
κεια της επίσκεψής του στην Αθήνα τον ∆ε-
κέµβριο του 2017.  

Η Αθήνα, πάντως, έχει πολλούς λόγους να 
αναλάβει το ρίσκο µιας τέτοιας συνάντησης, 
καθώς θεωρεί πως η διατήρηση των διαύλων 
επικοινωνίας ανάµεσα στις δύο χώρες είναι 
απολύτως χρήσιµη για την αποκλιµάκωση 

των κρίσεων και, επιπλέον, αντιλαµβάνεται 
ότι δεν µπορεί να επαφίεται στην παρέµβα-
ση τρίτων στην περίπτωση εκδήλωσης µιας 
ελληνοτουρκικής κρίσης, που είναι ένα ενδε-
χόµενο το οποίο φοβάται. Σύµφωνα µε µέλη 
του ΕΣΕΠ, στη διάρκεια της επίσκεψης του 
ΑΝΥΠΕΞ στις ΗΠΑ, άλλωστε, οι Αµερικανοί 
κατέστησαν σαφές ότι δεν ασκούν επιρροή 
στον Τούρκο Πρόεδρο. Στο διάστηµα που 
ακολούθησε, η Αθήνα εισέπραξε και άλλα 
µηνύµατα που δείχνουν ότι οι Αµερικανοί 
έχουν ως προτεραιότητα να τα βρουν µε τον 
Ερντογάν για να ανακτήσουν κάποια επιρ-
ροή στην Τουρκία και όχι να αντιταχθούν σε 
τυχόν επιθετικές ενέργειές της. Η απόσυρση 
των αµερικανικών στρατευµάτων από τη Συ-
ρία και το «πράσινο φως» στον Ερντογάν να 
ξεκαθαρίσει τους λογαριασµούς του µε τους 
Κούρδους, η αµερικανική προσφορά στους 
Τούρκους να αγοράσουν τα πυραυλικά συ-
στήµατα τύπου Patriot και, τέλος, η παραίτη-
ση του Αµερικανού υπουργού Αµυνας Τζιµ 
Μάτις, ο οποίος διαφώνησε µε τον Πρόεδρο 
Ντόναλντ Τραµπ για τη Συρία και την εγκα-

τάλειψη των Κούρδων συµµάχων στις ορέ-
ξεις του Ερντογάν ήταν τέτοια µηνύµατα. Η 
Αθήνα σηµείωσε, τέλος, ότι και η αµερικα-
νική εκπροσώπηση στην τριµερή Κύπρου - 
Ελλάδας - Ισραήλ (αµερικανός πρέσβης Ισ-
ραήλ) ήταν υποβαθµισµένη, σε σχέση µε τα 
πρόσωπα που συζητούσαν τις περασµένες 
εβδοµάδες οι Αµερικανοί (ΥΠΕΞ Μάικ Πο-
µπέο, ΥΦΥΠΕΞ Γουές Μίτσελ).  

Η Αθήνα ενδιαφέρεται για αποκλιµάκω-
ση της έντασης στις διµερείς σχέσεις και στο 
πλαίσιο αυτό ήταν σαφείς οι αποστάσεις 
που πήρε ο ΑΝΥΠΕΞ στις οξείες δηλώσεις 
του υπουργού Αµυνας Πάνου Καµµένου. 
«Η Ελλάδα δεν έχει κανέναν λόγο να επεν-
δύει σε κλιµάκωση της φραστικής ρητορι-
κής και πολεµικής», σηµείωσε ο Γ. Κατρού-
γκαλος, ο οποίος ωστόσο κάλυψε πλήρως 
τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ για τις δηλώσεις του, κά-
νοντας λόγο για «απόλυτη ταύτιση» και ση-
µειώνοντας πως ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ έστειλε 
ένα σαφές σήµα για την αποτρεπτική ισχύ 
των Ενόπλων ∆υνάµεων, όπως έπρεπε να 
κάνει. Σύµφωνα µε πληροφορίες της «R», 
πάντως, τα µέλη του ΕΣΕΠ δεν σχηµάτισαν 
την εντύπωση πως το ΥΠΕΞ είχε ενηµερωθεί 
εκ των προτέρων για την πρόθεση του Α ρ-
χηγού να στείλει το µήνυµα αυτό. 
 ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

Η Αθήνα θεωρεί μια συνάντηση χρήσιμη για την 
αποκλιμάκωση της έντασης και τη διατήρηση ενός 
ανοιχτού διαύλου επικοινωνίας με τον Ερντογάν

Ανοιχτό το ενδεχόµενο 
για επίσκεψη Τσίπρα 

στην Τουρκία

«Η Ελλάδα δεν έχει κανέ-
ναν λόγο να επενδύει σε 
κλιµάκωση της φραστικής 
ρητορικής και πολεµικής», 
τόνισε ο Γ. Κατρούγκαλος

ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ


