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ΠΟΛΙΤΙΚΗ Το νέο σχέδιο του σουλτάνου
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Τoυ ΠΑΡΙ ΚΑΡΒΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ

H 
πρόσκαιρη αποκλιµάκωση της κρίσης 
στα σύνορα του Eβρου λόγω του κορω-
νοϊού, που πλήττει και την Τουρκία, δεν 

καθησυχάζει τους επιτελείς του ΓΕΕΘΑ που πε-
ριµένουν τώρα πότε θα εκδηλωθεί η «αντεπίθε-
ση» του σουλτάνου. Οι ελληνικές Aρχές εκτιµούν 
πως αυτό που συνέβη στον Eβρο από την Καθα-
ρά ∆ευτέρα δεν ήταν παροδικό, αλλά ένα οργα-
νωµένο σχέδιο µακροπρόθεσµης πολιορκίας του 
Eβρου που ανοίγει στην Ελλάδα ένα νέο µέτωπο. 

Αντίστοιχης αποφασιστικότητας ήταν και οι κι-
νήσεις της ελληνικής πλευράς. Τα πρώτα 24ωρα 
της κρίσης στον Eβρο, οι επιτελείς του ΓΕΕΘΑ εί-
χαν θέσει έναν στόχο. «Να αντέξουµε τουλάχι-
στον τρία 24ωρα. Αυτό θα αποθαρρύνει πολλούς 
και θα επιστρέψουν στο εσωτερικό της Τουρκί-
ας», έλεγαν. Είκοσι ηµέρες µετά, έχει γίνει σα-
φές ότι το σχέδιο «άλωσης του Εβρου» προβλέ-
πει µακροχρόνια πολιορκία και αυτό προκαλεί 
προβληµατισµό στο ΥΠΕΘΑ, που θεωρεί ότι εί-
ναι θέµα χρόνου να ανοίξει και το «νότιο µέτω-
πο» , κάτω από την Κρήτη.

Ο όρος «άλωση του Εβρου» δεν είναι τυχαίος. 
Οι Τούρκοι στρατιωτικοί που συντονίζουν την 
επιχείρηση στον Εβρο -γιατί περί αυτού πρόκει-
ται- έχουν δώσει την κωδική ονοµασία «1453»! 
Με αυτόν τον κωδικό πετά κάθε µέρα και σχε-
δόν όλο το 24ωρο τουρκικό UAV στην περιο-
χή του Εβρου. Οι Τούρκοι παρακολουθούν και 
άλλες περιοχές-περάσµατα στον Εβρο, από τα 
οποία θα µπορούσαν να προωθήσουν µαζικά 
κόσµο. Κατασκοπεύουν τις συγκεντρώσεις, τα 
µέσα και τα µέτρα επιφυλακής των ελληνικών 
δυνάµεων. Και είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι 
η Τουρκία δεν κάνει καµία απολύτως προσπά-
θεια για να κρύψει την άµεση εµπλοκή όχι µό-
νο της στρατοχωροφυλακής, αλλά και των Ενό-
πλων ∆υνάµεων στην επιχείρηση αυτή. Αντιθέ-
τως, τη διαφηµίζουν. 
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