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ΠΟΛΙΤΙΚΗΣτο μικροσκόπιο οι προκλήσεις
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ρελθόν η Αγκυρα με το γεωτρύπανο «Yavuz». 
Ηταν το καλοκαίρι του 2020, όταν, παράλ-

ληλα με το ερευνητικό «Oruc Reis» στην ελ-
ληνική ΑΟΖ, το γεωτρύπανο «Yavuz» επιχει-
ρούσε μεταξύ των οικοπέδων 6 και 7 της κυ-
πριακής ΑΟΖ. Ομως, τότε, λόγω των περιορι-
σμένων τεχνικών δυνατοτήτων γεώτρησης, 
το «Yavuz» έκανε μια… τρύπα στο νερό. Εκτι-
μάται ότι είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει το 
«Αμπντούλ Χαμίντ Χαν», σε εκείνο το σημείο, 
για να συνεχίσει την έρευνα σε μια περιοχή 
την οποία οι Τούρκοι θεωρούν ότι έχουν ήδη 
στιγματίσει. 

Σε καμία περίπτωση δεν 
μπορεί κανείς να υπο-
στηρίξει ότι γνωρίζει 
ποια θα είναι η ελληνι-
κή αντίδραση επί κά-
θε πιθανού σεναρί-
ου. Τα στόματα, τό-
σο σε κυβερνητικό όσο 
και σε στρατιωτικό επίπε-
δο, είναι ερμητικά κλει-
στά και αποφεύγεται 
ο παραμικρός σχολι-
ασμός ακόμη και σε 
πηγαδάκια. Ωστό-
σο, θα πρέπει να θε-
ωρείται τουλάχιστον 
δεδομένη μια δυ-
ναμική ελλη-
νική απά-
ντηση σε 
διπλωμα-
τικό επίπε-
δο, αλλά και 
επί του πεδίου, αν θι-
γούν τα κυριαρχικά ή 
δυνάμει κυριαρχικά 
δικαιώματα της χώ-

ρας. Σε στρατιωτικό επίπεδο, υφίσταται η κα-
θιερωμένη εγρήγορση, χωρίς κάποιο αυξημέ-
νο επίπεδο ετοιμότητας και δίχως να υπάρχει 
η διάθεση κινητοποίησης από τη στιγμή που 
όλες οι προκλήσεις παραμένουν λεκτικές. Αλ-
λωστε, τα διδάγματα από το 2020 είναι φρέ-
σκα, ενώ έχουν μελετηθεί και αποκωδικοποι-
ηθεί. Μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι η ηγεσία των 
Ενόπλων Δυνάμεων είναι η ίδια που είχε κλη-
θεί και τότε να σηκώσει το βάρος επί του πε-
δίου. Σύσκεψη με τη μορφή του έκτακτου δεν 
έχει πραγματοποιηθεί στο ΓΕΕΘΑ. Ωστόσο, σε 
μια από τις πρόσφατες καθιερωμένες συναντή-
σεις, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνστα-
ντίνος Φλώρος, επανέλαβε -όπως είχε αποκα-
λύψει η Realnews σε πρόσφατο δημοσίευμά 
της- ότι «αν ερωτηθούμε, θα απαντήσουμε». Οι 
έως τώρα αντιδράσεις της Αθήνας εκπέμπουν 
αυτοπεποίθηση αλλά και αποφασιστικότητα 
για τα επόμενα βήματα, κάτι που, σύμφωνα 
με πληροφορίες της «R», έχει αρχίσει να προ-

ξενεί μεγάλη ανησυχία και 
στους συμμάχους, οι οποί-
οι, σε στρατιωτικό και δι-
πλωματικό επίπεδο, δεν εκ-
φράζουν το παραμικρό ως 
προς τις ελληνικές ενδεχόμε-
νες αντιδράσεις. 

Σε κάθε περίπτωση, όμως, 
θα πρέπει να επισημανθεί 
ότι, δύο χρόνια μετά το θερ-
μό καλοκαίρι του 2020, η Ελ-
λάδα έχει περισσότερες και 

ισχυρότερες συμμαχίες και μάλιστα με ρήτρες αμυντικής 
συνδρομής. Δεν είναι μόνο η αναβαθμισμένη στρατιωτική 
συμφωνία με τις ΗΠΑ, αλλά και εκείνες με τη Γαλλία, τα Ηνω-
μένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία, που έρχο-
νται να προστεθούν στις αντίστοιχες συμφωνίες με Αίγυπτο 
και Ισραήλ. Επιπλέον, με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρα-
νία να βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά και με νωπά τα διδάγμα-
τα του 2020, ακόμη και η Ευρωπαϊκή Ενωση είναι πολύ πιο 
ώριμη να αντιδράσει ταχύτερα και δυναμικά. 

Οι έως τώρα αντιδράσεις 
της Ελλάδας εκπέμπουν 
αυτοπεποίθηση αλλά  
και αποφασιστικότητα  
για τα επόμενα βήματα 

«Εάν 
ερωτηθούμε, 

θα 
απαντήσουμε», 

τονίζει στις 
συσκέψεις με 
τους επιτελείς 

ο Αρχηγός 
ΓΕΕΘΑ, 

στρατηγός 
Κωνσταντίνος 

Φλώρος 

Το τουρκικό πλωτό 
γεωτρύπανο «Αμπντούλ 

Χαμίντ Χαν»


