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Του ΠΑΡΙ ΚΑΡΒΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ

T
ην ίδια ώρα που το ΝΑΤΟ προσπαθεί να 
συγκεντρώσει και να αναπτύξει ναυτικές 
και όχι μόνο δυνάμεις στο Αιγαίο, αποκα-

λύπτεται για ακόμη μια φορά πόσο δυσκίνητη 
και αναποφάσιστη είναι η Ε.Ε. στην αντιμετώ-
πιση κρίσεων. Ειδικά αυτών που απαιτούν τη 
χρήση στρατιωτικών μέσων. Η Ε.Ε. έχει έτοιμη 
αρμάδα, αλλά δεν την έστειλε στο Αιγαίο που 
«φλέγεται». Την έχει σε... αναμονή στη Μεσό-
γειο για το ενδεχόμενο μήπως ξεσπάσει νέο κύ-
μα φυγής από τη Λιβύη!

Πρόκειται για την αρμάδα που θα αναλάβει 
να εκτελέσει το σχέδιο με την κωδική ονομασία 
«Sophia». Από τον Απρίλιο του 2015 το Ευρω-
παϊκό Συμβούλιο είχε αποφασίσει και ανακοι-
νώσει ότι θα κινητοποιήσει όλα τα μέσα που 
διαθέτει για να αποφευχθούν περαιτέρω απώ-
λειες ζωών στη Μεσόγειο, αντιμετωπίζοντας 
την παράνομη διακίνηση προσφύγων και με-
ταναστών.  Στις 18 Μαΐου 2015, το Συμβούλιο 
ενέκρινε τη στρατιωτική ναυτική επιχείρηση.

Και ελληνικά πλοία!
Από τις 22 Ιουνίου 2015, η Ε.Ε. ξεκίνησε την επι-
χείρηση στο νότιο τμήμα της κεντρικής Μεσο-
γείου με τη δύναμη «EUNAVFOR MED». Ο στό-
χος αυτής της στρατιωτικής επιχείρησης ήταν 
και είναι να αναλάβει 
συστηματική προσπά-
θεια για τον εντοπισμό 
και τη σύλληψη δουλε-
μπόρων.

Οι ροές μεταναστών 
«έπεσαν», αλλά η ευρω-
παϊκή αρμάδα συνέχισε 
να περιπολεί, περιλαμ-
βάνοντας μάλιστα στον 
σχεδιασμό της και πολε-
μικά ελληνικά πλοία! 

Η κατάσταση άλλαξε πολύ γρήγορα, μετα-
νάστες από τη Λιβύη δεν υπήρχαν σε μεγά-
λους αριθμούς, την ίδια ώρα που στο Αιγαίο 
το προσφυγικό και μεταναστευτικό κύμα γινό-
ταν... τσουνάμι. 

Τα ερωτήματα είναι εύλογα και τα θέτουν 
αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων:

f Μήπως θα έπρεπε να λειτουργεί κάτι πα-
ρόμοιο και στο Αιγαίο πριν έρθει το ΝΑΤΟ; 
Γιατί προστατεύεται μόνο η Ιταλία και όχι και 
η Ελλάδα;

f Πώς είναι δυνατόν, με βάση τον σχεδια-
σμό, να συμμετάσχουν και Ελληνικές Δυνάμεις, 
ενώ στο Αιγαίο γίνεται χαμός;

Θα είχε ενδιαφέρον να απαντηθούν αυτά τα 
ερωτήματα. Μη λησμονούμε ότι πρόεδρος της 
στρατιωτικής επιτροπής της Ε.Ε. από το περα-
σμένο φθινόπωρο είναι ένας Ελληνας, ο πρώ-

Περιπολίες σε λάθος νερά
Την ώρα που το 
Αιγαίο «φλέγεται», 
οι Ευρωπαίοι έχουν 
την αρμάδα τους να 
περιμένει στη Μεσόγειο, 
μήπως... ξεσπάσει κύμα 
φυγής από τη Λιβύη

ην Α/ΓΕΕΘΑ Μιχαήλ Κωσταράκος!
Η επιχείρηση του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο εξελίσσε-

ται με αργούς ρυθμούς. Τα συνεχή προβλήμα-
τα που έθετε η Τουρκία ήταν η κυρίαρχη αιτία. 
Υποτίθεται ότι ξεπεράστηκαν με την αποδοχή 
της Αγκυρας να επιτρέψει στα νατοϊκά πλοία να 
εισέρχονται στα χωρικά της ύδατα. Ομως, τώ-
ρα θα πρέπει να συγκεντρωθούν ικανές ναυ-
τικές δυνάμεις για να καλύψουν όλες τις περι-
οχές του Αιγαίου που αποτελούν πιθανά περά-
σματα δουλεμπορικών σκαφών.

Προς το παρόν, τα πλοία της νατοϊκής δύνα-
μης «SNMG2» παραμένουν πέντε. Η Γαλλία έχει 
ανακοινώσει ότι ετοιμάζεται να στείλει μία φρε-
γάτα και η Βρετανία επίσης ανακοίνωσε ότι θα 
στείλει τρία πολεμικά πλοία. Σύνολο δυνάμεων, 

εννέα πολεμικά σκάφη. 
Δεν είναι λίγα, αλλά σε 
μία θάλασσα με τις ιδι-
αιτερότητες του Αιγαί-
ου δεν είναι και αρκετά. 

Σύμφωνα με πληρο-
φορίες της Realnews, 
το ΝΑΤΟ αναζητά και 
άλλους πιο αποτελε-
σματικούς και πιο φθη-
νούς σε κόστος τρό-

πους για να περιπολεί στο Αιγαίο. Μια σκέψη 
που υπάρχει είναι η χρησιμοποίηση μη επαν-
δρωμένων αεροσκαφών (UAVs). Προσφορές... 
αναμένονται από χώρες-μέλη της Ε.Ε. που δια-
θέτουν τέτοια συστήματα.

Πού θα περιπολούν  
οι νατοϊκές δυνάμεις;
Ο ΥΕΘΑ Πάνος Καμμένος επιμένει ότι πεδίο 
δράσης είναι όλο το Αιγαίο. Και φυσικά το Κα-
στελόριζο. Το επιβεβαίωσε και ο Α/ΓΕΕΘΑ ναύ-
αρχος Βαγγέλης Αποστολάκης στη συνάντη-
ση που είχε με τον Γερμανό διοικητή της να-
τοϊκής δύναμης. Του επεσήμανε ότι δεν μπο-
ρεί να εξαιρεθεί ούτε ένα νησί, αφού οι δουλέ-
μποροι εύκολα «εκτρέπουν» τις ροές των προ-
σφύγων και των μεταναστών σε οποιοδήποτε 
σημείο του Αιγαίου.

Η αντιπολίτευση πάλι είναι εξαιρετικά δύ-

σπιστη και επιμένει ότι το Καστελόριζο, αλλά 
και όλα τα Δωδεκάνησα έχουν εξαιρεθεί από 
τις νατοϊκές περιπολίες. Τι αναμένεται να συμ-
βεί; Το ΝΑΤΟ δεν εξαιρεί στη «θεωρία» αυτές 
τις περιοχές, αλλά είναι μάλλον βέβαιο ότι... θα 
τις αποφεύγει. Πάντως, με βάση το σχέδιο και 
τους χάρτες που έχουν εκπονήσει οι επιτελείς 
του, τα Δωδεκάνησα εντάσσονται στις περιοχές 
που θα πρέπει να είναι υπό παρακολούθηση.

Σε επιφυλακή η Αθήνα
Στο ΓΕΕΘΑ υπάρχει έντονος προβληματισμός 
για τη συμπεριφορά που θα επιδείξουν οι Τούρ-
κοι στο Αιγαίο μόλις η επιχείρηση του ΝΑΤΟ θα 
αρχίσει επί της ουσίας. Είναι βέβαιοι ότι δεν θα 
αποφύγουν τις ανατολίτικες πονηριές. 

Δημοσίως έχουν δηλώσει ότι δεν αναγνωρί-
ζουν ως ελληνικό τον εναέριο χώρο των νησιών 
μας από τα 6 ως τα 10 ναυτικά μίλια. Είναι βέ-
βαιο ότι θα τον παραβιάζουν διαρκώς, εκμε-
ταλλευόμενοι και την πάγια τακτική του ΝΑ-
ΤΟ να αποφεύγει να πάρει θέση στο ζήτημα. 

Οι ελληνικές Ε.Δ. βρίσκονται σε κατάσταση 
επιφυλακής, έχοντας να αντιμετωπίσουν δύο 
μέτωπα. Το ένα είναι το προσφυγικό, στο οποίο 
πλέον έχουν... ολοκληρωτικά εμπλακεί, και το 
δεύτερο είναι η σίγουρη εκδήλωση σημαντικών 
προκλήσεων στο Αιγαίο από τους Τούρκους.
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Από τις 22 Ιουνίου 2015 η Ε.Ε. ξεκίνησε την επιχείρηση στο νότιο τµήµα 
της κεντρικής Μεσογείου µε τη δύναµη EUNAVFOR MED. 
Ο στόχος αυτής της στρατιωτικής επιχείρησης ήταν και είναι ο εντοπισµός 
και η σύλληψη δουλεµπόρων
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μειωση κοστοyσ 
Tο ΝΑΤΟ αναζητά πιο απο-
τελεσματικούς και πιο φθη-
νούς τρόπους για να περιπο-
λεί στο Αιγαίο


