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Η ΈΝΤΑΣΗ αναμένεται να κλιμακωθεί τον 
Ιούλιο, όταν το δεύτερο πλοίο-γεωτρύπανο 
της Τουρκίας, το «Γιαβούζ», θα φτάσει στην 
ανατολική Μεσόγειο για γεωτρήσεις

ΈΞΑΙΡΈΤΙΚΑ κρίσιμο για τις εξελίξεις θεωρείται από 
διπλωματικές πηγές το διάστημα μετά την 29η Ιουνίου, 
γιατί τότε θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο σε σχέση με την 
αγορά των S-400 και τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις

 «ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ το “ιππικό” σε περίπτωση 
που η κατάσταση ξεφύγει στο Αιγαίο»! Αυτή είναι η θέση 
που εκφράζουν ανώτατες στρατιωτικές πηγές για την κλι-
μάκωση της έντασης που εμφανώς επιχειρεί η Τουρκία. 
Οι ίδιες πηγές δεν κρύβουν τον προβληματισμό τους για 
τις «επιπολαιότητες» που γράφονται και λέγονται, «φωτο-
γραφίζοντας», χωρίς να κατονομάζουν, την παρέμβαση 
του Κώστα Σημίτη, ο οποίος προέβλεψε «νέα Ιμια» την 
περασμένη Κυριακή και προκάλεσε μπαράζ παραβιάσε-
ων στο Αιγαίο, όλη την εβδομάδα που πέρασε!

Η αναφορά στο «ιππικό» έχει να κάνει με την επικίν-
δυνη, όπως τη χαρακτηρίζουν, πεποίθηση ότι οι σύμμα-
χοι της Ελλάδας και πρωτίστως οι Αμερικανοί θα παρέμ-
βουν άμεσα αν οι Τούρκοι επιχειρήσουν να «βάλουν φω-

τιά στο Αιγαίο». Οι στρατιωτικές πηγές με τις 
οποίες συνομίλησε η Realnews δεν κρύβουν 
τις επιφυλάξεις τους, παραπέμποντας σε κρί-
σεις του παρελθόντος, με πρώτη και καλύτερη 
εκείνη των Ιμίων, την οποία είχε διαχειριστεί ο 
Κ. Σημίτης, που τώρα προβλέπει τα «Ιμια Νο 
2». Τότε άνοιξε το μεγάλο κεφάλαιο των «γκρί-
ζων» ζωνών, που ακόμη δεν έχει κλείσει. Οσον 
αφορά το θέμα που η Αγκυρα θέλει να ρίξει 
στο τραπέζι μιας συζήτησης, αυτό είναι ήδη 
γνωστό: η ενέργεια σε Αιγαίο και σε νοτιοα-
νατολική Μεσόγειο.

Η Τουρκία έχει δείξει από τις αρχές του χρό-
νου τις διαθέσεις της. Ενδεικτικά αναφέρουμε μόνο τις 
υπερπτήσεις που έχουν γίνει. Από την 1η Ιανουαρίου 
έχουν καταγραφεί 32 υπερπτήσεις, με το Φαρμακονήσι 
και τις Οινούσσες να έχουν την πρωτιά. Αυτή την εβδο-
μάδα οι παραβιάσεις ξεπέρασαν κάθε όριο, καθώς την 
Τρίτη έφτασαν τις 99. 

Οι παραβιάσεις, όμως, είναι λιγότερες. Το σημαντικό-
τερο, σύμφωνα με πηγές της Πολεμικής Αεροπορίας, εί-
ναι ότι οι Τούρκοι σαρώνουν κυριολεκτικά τα πάντα στο 
Αιγαίο με αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου. Τις τελευ-
ταίες ημέρες χρησιμοποίησαν ακόμη και πέντε τέτοια 
αεροσκάφη. Οχι τυχαία. «Οι Τούρκοι κατέγραφαν όλες 
τις κινήσεις του ελληνικού Στόλου, που αυτές τις ημέρες 
βρισκόταν ανεπτυγμένος στο Αιγαίο για προγραμματι-
σμένη άσκηση. Κατέγραψαν όσα πολεμικά πλοία συμ-
μετείχαν στην άσκηση, ανανεώνοντας τις “βιβλιοθή-
κες πληροφοριών” των κατασκοπευτικών αεροσκαφών 
τους. Πρόκειται για ενέργειες που δείχνουν ότι οι τουρ-
κικές ένοπλες δυνάμεις προετοιμάζονται για όλα τα εν-
δεχόμενα κι αυτό δεν πρέπει να το υποτιμούμε», αναφέ-
ρουν πηγές του ΓΕΕΘΑ.

Σε ό,τι αφορά το «ιππικό», δηλαδή την αμερικανική 
παρέμβαση στην οποία πολλοί ποντάρουν, επιτελείς 
του ΓΕΕΘΑ είναι κατηγορηματικοί και σύμφωνοι με τη 
γραμμή Αποστολάκη: «Μέχρι να υπάρξει οποιαδήποτε 
παρέμβαση, θα είμαστε μόνοι μας και αυτό δεν πρέπει 
να το ξεχνάμε ποτέ». 

Εχει την πολυτέλεια ο Ερντογάν να προσθέσει ένα ακό-
μη μέτωπο στα πολλά που έχει ήδη ανοιχτά; Η λογική 
λέει πως όχι, αλλά ο Τούρκος Πρόεδρος είναι τόσο πιε-
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σμένος, που πολλοί ανησυχούν ότι μπορεί να 
αποφασίσει κάποια σπασμωδική κίνηση για να 
προσπαθήσει μέσω μιας «κατακόρυφης κλιμά-
κωσης να βγει από τη γωνία στην οποία νιώθει 
ότι έχει μπει». Το ερώτημα είναι αν οι Αμερι-
κανοί και οι δυτικοί σύμμαχοί μας θα του «κό-
ψουν τον βήχα» άμεσα ή αν θα αφήσουν μια 
κρίση να εξελιχθεί για να οδηγηθούμε σε δια-
πραγμάτευση. Δυστυχώς, οι περισσότεροι από 
τους επιτελείς που παρακολουθούν την κατά-
σταση φαίνεται ότι έχουν πειστεί για το δεύτε-
ρο, δυσάρεστο σενάριο.

Υπάρχει η αίσθηση ότι και ο «διεθνής παρά-
γοντας» εξυπηρετείται από έναν «έντιμο συμ-
βιβασμό» μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας! Συμ-
βιβασμό τον οποίο η χώρα μας ασφαλώς δεν 
έχει κανένα λόγο να δεχθεί υπό φυσιολογικές 
συνθήκες. Κανείς, όμως, δεν μπορεί να απο-
κλείσει τίποτα, σε περίπτωση που προκύψει 
μια σοβαρή ελληνοτουρκική κρίση. 

Το χειρότερο είναι ότι τίποτα δεν δείχνει ότι 
ο Ερντογάν μπορεί να βρει κάποια διέξοδο στα 
μεγάλα προβλήματα που μόνος του προκάλε-
σε στην Τουρκία. Ο μεγάλος του τρόμος μπο-
ρεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να γίνει πραγμα-
τικότητα: η οικονομία της Τουρκίας είναι μισό 
βήμα από το ΔΝΤ και αρκεί ένα απλό «σπρώξι-
μο» από τις ΗΠΑ για να βρεθεί στην «αγκαλιά» 

του, ενώ την ίδια στιγμή είναι έτοιμος να ρισκά-
ρει ξανά με τις εκλογές της Κωνσταντινούπολης 
στις 23 Ιουνίου. Επεται το θέμα των F-35, που 
οι Αμερικανοί λένε ότι δεν θα του τα παραδώ-
σουν σε περίπτωση που επιμείνει στην παρα-
λαβή των S-400! Κι όσο κι αν φαίνεται περίερ-
γο, αυτό θα είναι το μικρότερο πρόβλημα που 
θα αντιμετωπίσει σε περίπτωση που ο Τραμπ 
εννοεί όσα λέει. Το μεγαλύτερο θέμα που θα 
αντιμετωπίσουν οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις 
και ειδικά η αεροπορία τους είναι ότι ο τερά-
στιος στόλος των F-16 θα οδηγηθεί σταδιακά 
σε καθήλωση, αφού η έλλειψη ανταλλακτικών 
δεν θα επιτρέπει την επαρκή συντήρησή του! 
Πραγματικός… μύλος, με τον χρόνο να πιέζει 
αφόρητα το καθεστώς Ερντογάν και να οδηγεί 
στην πρόβλεψη ότι αν είναι να κάνει κάτι θα το 
κάνει γρήγορα. Ολα αυτά την ώρα που στην 
Ελλάδα η τουριστική περίοδος και οι αφίξεις ξέ-
νων τουριστών κορυφώνονται και η οποιαδή-
ποτε κλιμάκωση της έντασης στα ελληνοτουρ-
κικά δεν θα αποτελεί ευχάριστη εξέλιξη. 

Για όλους αυτούς τους λόγους, ο ΥΕΘΑ Ευ-
άγγελος Αποστολάκης επέμεινε στο να παρα-
μείνουν ανοιχτοί οι όποιοι δίαυλοι επικοινωνίας 
με την Αγκυρα. Γι’ αυτό και ήταν κάθετος στην 
άποψη ότι η συνάντηση της 17ης Ιουνίου για 
τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης στην 
Τουρκία πρέπει να πραγματοποιηθεί κανονικά.
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θείας απέναντι στους Αμερικανούς (στην περι-
οχή του Ευφράτη), είτε να τα σπάσουν με τους 
Ρώσους (στο Ιντλίμπ). Ενα στοιχείο που καθιστά 
αυτή την ενέργεια πιθανή είναι ότι οι ακραίοι 
εθνικιστικοί και αντιδυτικοί κύκλοι στην Τουρκία, 
που φαίνεται να έχουν πάρει το πάνω χέρι στο 
στράτευμα, θεωρούν ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποι-
ούν την Ελλάδα και την Κύπρο για να πλήξουν 
τα τουρκικά συμφέροντα και βλέπουν μια κίνη-
ση σε βάρος μας ως αντίποινα στις ΗΠΑ, αλλά 
και -όπως έγραψε Τούρκος αναλυτής- ως απο-
κάλυψη της «αμερικανικής μπλόφας».

Αν εκδηλωθεί η τουρκική επιθετικότητα, εί-
ναι πολύ πιθανό αυτό να συμβεί στο διάστημα 
μετά τις εκλογές και έως ότου «πατήσει στα πό-
δια της» η νέα κυβέρνηση, δηλαδή εντός του 
θέρους - πιθανότατα εντός του Ιουλίου. Η Ιστο-
ρία έχει δείξει πως οι Τούρκοι προσπαθούν να 
εκμεταλλευτούν το όποιο κενό εξουσίας προ-
κύψει και άλλωστε το «Γιαβούζ» θα έχει κατα-
πλεύσει στην ανατολική Μεσόγειο εκείνη ακρι-
βώς την περίοδο. 


