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ΕΝΑΝ ΚΟΜΑΝΤΟ SAT που επιχείρησε στα Ιµια το 1996 διόρισε στη ναυτική διοί-
κηση της ανατολικής Μεσογείου -µε Προεδρικό ∆ιάταγµα που δηµοσιεύθηκε στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως- ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σύµφωνα µε τον κατάλο-

γο των διορισµών που δηµοσιεύθηκαν στην τουρκική Επί-
σηµη Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, οι τουρκικές ένοπλες 
δυνάµεις, µετά τις αποφάσεις του Ανώτατου Στρατιωτικού 
Συµβουλίου στις αρχές Αυγούστου, ανανεώνονται µε 127 
νέους στρατηγούς και ναυάρχους. Οπως αποκαλύπτει η 
φιλοκυβερνητική τουρκική εφηµερίδα «Yeni Safak», διοι-
κητής στη ναυτική βάση της Αλεξανδρέττας (Iskenderun) 
στην ανατoλική Μεσόγειο διορίζεται ο αντιναύαρχος Ερ-
τζάν Κιρέτστεπε (φωτ.), ο οποίος ήταν ένας από τους κο-
µάντος (SAT) που επιχείρησαν στα Ιµια το 1996. O Ερτζ. 
Κιρέτστεπε είχε κατηγορηθεί για διασύνδεση µε την ορ-
γάνωση του Φετουλάχ Γκιουλέν, FETÖ, ωστόσο αθωώθη-

κε, καθώς δεν προέκυψαν σχετικά στοιχεία συµµετοχής του. Την ίδια ώρα, στην 
4η Στρατιά, γνωστή και ως «Στρατιά του Αιγαίου», µε το νέο Προεδρικό ∆ιάταγµα 
Ερντογάν, διοικητής ορίζεται ο αντιστράτηγος Αλί Σιβρί. Αλλαγές ηγεσίας υπήρ-
ξαν και στην τουρκική στρατιωτική διοίκηση στα κατεχόµενα.

Eκαναν ναύαρχο κομάντο των Ιμίων

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ

παρά τις ανακοινώσεις Τσαβούσογλου, ακόµη δεν έχει βγει στο 
Αιγαίο, η κινητικότητα που παρουσιάζει ο τουρκικός στόλος δεν 
έχει περάσει απαρατήρητη από το ελληνικό Πολεµικό Ναυτικό. 
Το νούµερο ένα σενάριο που απασχολεί τους επιτελείς έχει να 
κάνει φυσικά µε το Καστελλόριζο και την ενδεχόµενη τουρκι-
κή παρουσία πέριξ του νησιού. Σενάρια αντιµετώπισης υπάρ-
χουν εδώ και καιρό και είναι έτοιµα να εφαρµοστούν. Στο Κα-
στελλόριζο αρκετούς µήνες υπάρχει έτσι κι αλλιώς ενισχυµένη 

ναυτική παρουσία από το Π.Ν.
Ενδεικτικό της ετοιµότητας που υπάρχει είναι ότι 
µετά από πολύ καιρό, µε υπεράνθρωπη προσπά-
θεια των εργαζοµένων στα Ναυπηγεία Σκαραµα-
γκά και στον ναύσταθµο, έχει εξασφαλιστεί δι-
αθεσιµότητα πολεµικών πλοίων που αγγίζει το 
100%! Ειδικά για τις φρεγάτες του Στόλου έγι-
νε τεράστια προσπάθεια για να αντιµετωπι-
στούν τα προβλήµατα που υπήρχαν. Η τουρ-
κική προκλητικότητα σε Αιγαίο και Κύπρο έχει 
αναγκάσει τις ελληνικές Ενοπλες ∆υνάµεις να 
βρίσκονται σε µια πολύµηνη κατάσταση επι-
φυλακής, η οποία εκ των πραγµάτων κοστί-
ζει και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναµικού 
αλλά και οικονοµικά. Αυτός ο πόλεµος φθο-
ράς είναι ένας από τους στόχους της τουρ-
κικής στρατηγικής, µε την Αγκυρα να έχει 
το πλεονέκτηµα της επιλογής του χρόνου 
εκδήλωσης µιας κρίσης.

Υπάρχει συµµαχική 
ασπίδα;
Η κατάσταση που έχει διαµορφωθεί στο 
Αιγαίο ήταν ανάµεσα στα θέµατα που συ-
ζήτησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης µε τον Γάλλο Πρόεδρο Εµανου-

έλ Μακρόν. Ο Γάλλος Πρόεδρος εµφανί-
στηκε να κατανοεί τις ελληνικές ανησυχίες 
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Του ΠΑΡΙ ΚΑΡΒΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ

Μ
πορεί το «ραντεβού µε την κρίση» 
που πολλοί προανήγγειλαν στα ελ-
ληνοτουρκικά να µην προέκυψε στο 

Αιγαίο τον ∆εκαπενταύγουστο, αυτό όµως δεν 
σηµαίνει ότι η επιφυλακή στις ελληνικές Ενο-
πλες ∆υνάµεις έπαψε να υφίσταται. Και υπάρ-
χουν λόγοι που διατηρούν το επίπεδο ετοιµό-
τητας ψηλά. Στον ναύσταθµο του Ακσάζ έχει 
παρατηρηθεί τις τελευταίες ηµέρες συγκέντρω-
ση ναυτικών δυνάµεων των Τούρκων, η οποία 
προέκυψε ταυτόχρονα µε την προαναγγελία 
του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ 
Τσαβούσογλου για την αποστολή ενός ακό-
µη σκάφους, του «Ορούτς Ρέις», στην ανατο-
λική Μεσόγειο.

Οι Τούρκοι έχουν αυξήσει τη δύναµη πολε-
µικών πλοίων τους στον ναύσταθµο του Ακ-
σάζ όχι τόσο µε µεγάλες µονάδες επιφανείας, 
αλλά µε κανονιοφόρους και ταχέα σκάφη. Ενί-
σχυση έχει παρατηρηθεί και στην παρουσία 
υποβρυχίων.  Αν και το σκάφος «Ορούτς Ρέις», 

Η Τουρκία συγκεντρώνει 
µεγάλες ναυτικές δυνάµεις 
στον ναύσταθµο του Ακσάζ. 
Ανησυχία στο ελληνικό 
Πεντάγωνο. Σε επιφυλακή 
το Πολεµικό Ναυτικό µας

Υποπτες κινήσεις
Ερντογάν στο Αιγαίο


