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ΠΟΛΙΤΙΚΗ Τα νέα δεδομένα
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νου. Η δε δυναμική των Ενόπλων Δυνάμεων εί-
ναι πολλαπλώς βελτιωμένη, εν αντιθέσει με την 
τουρκική πολεμική μηχανή, που έχει χαμηλές 
διαθεσιμότητες, τόσο λόγω της κρίσης που τα-
λανίζει σφόδρα την οικονομία όσο και εξαιτίας 
του εμπάργκο εισαγωγής οπλικών συστημάτων 
και -πολύ περισσότερο- κρίσιμων ανταλλακτι-
κών, ως απόρροια της εφαρμογής των αμερι-
κανικών κυρώσεων, όπως αυτές προκύπτουν 
από τον νόμο CAATSA, λόγω των S-400. 

Η NAVTEX που εξέδωσε ο υδρογραφικός 
σταθμός Αττάλειας με ισχύ έως τις 7 Οκτωβρί-
ου δείχνει ότι το «Αμπντούλ Χαμίντ Χαν» δύ-
σκολα θα μετακινηθεί. Ούτως ή άλλως, η φύ-
ση του δεν ευνοεί τις εναλλαγές τοποθεσιών, 
ειδικά εάν έχει τεθεί σε λειτουργία το τρυπάνι. 
Η αλλαγή τοποθεσίας είναι ιδιαίτερα χρονοβό-
ρα διαδικασία - απαιτείται διπλάσιος χρόνος 
(ίσως και παραπάνω) σε σχέση με το μικρότε-
ρο πλωτό γεωτρύπανο «Yavuz». 

Η Αθήνα, η Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ φαίνεται ότι 
για αρκετό καιρό και σίγουρα για τους επόμε-

νους δύο μήνες έχουν «αγοράσει» την ησυ-
χία τους -τουλάχιστον στο συγκεκριμένο θέ-
μα- από την Τουρκία.
Ομως, όπως παρουσιάσαμε και στο προη-

γούμενο φύλλο της «R», τα τρία σενάρια που 
μελετούσε η Αθήνα συνεχίζουν να βρίσκονται 
στο τραπέζι και κανείς δεν μπορεί να πει με βε-
βαιότητα εάν σε δεύτερο χρόνο δεν θα θέσει σε 
εφαρμογή ο Τούρκος Πρόεδρος ένα από αυτά, 

μόλις ωριμάσουν γι’ αυτόν οι συνθήκες. Δη-
λαδή να στείλει το γεωτρύπανο είτε στα 

οικόπεδα 6-7 της κυπριακής ΑΟΖ, 
είτε νοτίως του Καστελλόριζου, 

όπου επιχειρούσε στο «Oruc 
Reis» στην ελληνική ΑΟΖ, είτε 
νοτίως-νοτιοανατολικά της 
Κρήτης, σε τμήματα του 
παράνομου τουρκολιβυ-
κού μνημονίου. 

έντασης, η Ελλάδα δεν θα απαντήσει μόνο με αντίμετρα στο 
σημείο, αλλά θα γενικεύσει.

Παρατηρώντας κάποιος προσεκτικά τις συναντήσεις της στρα-
τιωτικής ηγεσίας, αντιλαμβάνεται ότι το μήνυμα πέρασε προς κά-
θε κατεύθυνση, με αποκορύφωμα την επίσκεψη του ανώτατου 
διοικητή Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης, Αμερικανού στρατη-
γού Κρίστοφερ Καβόλι, με τον οποίο υπήρξε τρίωρη συνάντηση.

Ανοιχτά μέτωπα
Τι το διαφορετικό υπάρχει τώρα σε σχέση με το θερμό καλο-
καίρι του 2020; Από τη μία η Τουρκία έχει πολλά ανοιχτά μέτω-
πα. Η επαμφοτερίζουσα στάση της έναντι της ρωσικής εισβο-
λής στην Ουκρανία, αλλά και οι ολοένα και πιο ισχυροί δεσμοί 
που αναπτύσσει με τη Ρωσία και προσωπικά ο Ερντογάν με τον 
Βλαντιμίρ Πούτιν, έχουν προκαλέσει έντονο σκεπτικισμό στους 
κόλπους του ΝΑΤΟ. Οι S-400 συνεχίζουν να είναι ενεργοποι-
ημένοι, ενώ κατασκευάζεται εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας 
στο Ακουγιου με ρωσική τεχνολογία. 

Επιπλέον, η Τουρκία βρίσκεται διπλά στο στόχαστρο κυρίως 
των ΗΠΑ, για τη στάση της τόσο στο θέ-
μα της ένταξης Σουηδίας και Φιν-
λανδίας στο ΝΑΤΟ, που ακόμη 
δεν έχει περάσει από την έγκρι-
ση του τουρκικού Κοινοβουλίου 
όσο και σε ό,τι αφορά την εισβο-
λή στη βόρεια Συρία και στο βό-
ρειο Ιράκ. 

Από την άλλη, η Ελλάδα δεν εί-
ναι όπως ήταν το 2020. Τα διδάγμα-
τα από τις κρίσεις του Εβρου και του 
«Oruc Reis» έχουν αποκωδικοποιηθεί 
πλήρως και έχουν γίνει τμήμα μιας νέ-
ας ολιστικής προσέγγισης και αντιμετώ-
πισης απειλών, που περιλαμβάνουν 
και υβριδικό αποτύπωμα. 

 «Δείξαμε τι προθέσεις μας 
το ’20. Το ’22 τα πράγματα 
θα είναι πολύ πιο διαφορετι-
κά», είναι το ηχηρό μήνυμα 
που πέρασε εντός και εκτός 
των τειχών του Πενταγώ-
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Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΖΑΝΙΤΗ

Η 
απόφαση του Τούρκου Προέδρου να 
στείλει το τέταρτο και μεγαλύτερο -νε-
οαποκτηθέν- πλωτό γεωτρύπανο της 

χώρας στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή, 
εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, αναδει-
κνύει με τον πιο εμφατικό τρόπο τις αδυναμί-
ες που αντικειμενικά καλείται να διαχειριστεί. 
Κοινή πεποίθηση στο ελληνικό Πεντάγωνο είναι 
ότι ο «Ερντογάν βιάστηκε με το γεωτρύπανο». 
Αποκωδικοποιώντας τα δεδομένα, φαίνεται 
ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες της χώρας κάθε άλ-
λο παρά έτοιμες ήταν για να υπηρετήσουν το 
αφήγημα που ο ίδιος χτίζει τα τελευταία χρόνια 
και ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες, ότι δηλα-
δή η Τουρκία είναι μια πανίσχυρη περιφερει-
ακή δύναμη. Η έξοδος του «Aμπντούλ Χαμίντ 
Χαν» στη Μεσόγειο θεωρείται βεβιασμένη, ενώ 
εκτιμάται ότι επελέγη αυτή η θαλάσσια περιο-
χή για τον πρώτο γεωτρητικό του στόχο προ-
κειμένου να μην εκτεθούν ο Πρόεδρος και το 
αφήγημά του. 

Ελλείψεις 
Το σημείο κάθε άλλο παρά τυχαίο είναι. Πρό-
κειται για θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται 
πολύ κοντά στα τουρκικά παράλια - μόλις 27 
ναυτικά μίλια μακριά και παράλληλα πολύ κο-
ντά σε λιμάνι. Με απλά λόγια, όπως εξηγούσε 
στη Realnews έμπειρος επί των ναυτικών θε-
μάτων αξιωματικός, αποφασίστηκε να ακολου-
θηθεί πλήρως το πρωτόκολλο ενός αντίστοιχου 
πλοίου, στον παρθενικό του πλου. Να βρίσκε-
ται, δηλαδή, κοντά στη στεριά ώστε να αντιμε-
τωπιστεί κάθε «παιδική ασθένεια» που μπορεί 
να παρουσιάσει και, ταυτόχρονα, το πλήρωμα 
να εκπαιδευτεί με ασφάλεια. 

Το γεγονός ότι εκεί είχε κάνει την πρώτη του 
δοκιμαστική ενέργεια το «Oruc Reis» πριν βάλει 
ρότα για την ανατολική Μεσόγειο απλά επιβε-
βαιώνει τα παραπάνω, εξυπηρετώντας παράλ-
ληλα το αφήγημα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. 

Ομως, αποτελεί κοινό μυστικό ότι ακόμη και 
η επάνδρωση του «Αμπντούλ Χαμίντ Χαν» εί-
ναι ελλιπής. Κανείς από την παγκόσμια κοινό-
τητα δεν ανταποκρίθηκε στο τουρκικό κάλε-
σμα, ακόμη και με το δέλεαρ του υψηλού οι-
κονομικού αντιτίμου. 

Ετσι, Τούρκοι τεχνικοί που έχουν υπηρετή-
σει σε κάποιο από τα προηγούμενα τρία γεω-
τρύπανα, «Yavuz», «Fatih» και «Kanuni», μετα-
φέρθηκαν στο νέο γεωτρύπανο, το οποίο τώ-
ρα μαθαίνουν να χειρίζονται. 

Ετοιμότητα
Το ελληνικό Πεντάγωνο ήταν έτοιμο για κάθε 
εξέλιξη και εδώ και εβδομάδες το μήνυμα είχε 
δοθεί προς κάθε κατεύθυνση. 

Βλέποντας κάποιος τα ταξίδια του Αρχηγού 
ΓΕΕΘΑ, σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα των 
υπουργών Εξωτερικών και Εθνικής Αμυνας, 
γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η στρατιωτική δι-
πλωματία διαδραμάτισε τον δικό της ξεχωρι-
στό ρόλο σε αυτό το γαϊτανάκι της πίεσης που 
είχε αρχίσει να ξεδιπλώνει η Αθήνα επισταμέ-
νως το τελευταίο δίμηνο. 

Αρχής γενομένης από το δεύτερο δεκαήμε-
ρο του Ιουλίου και την επίσημη επίσκεψη του 
στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου στις ΗΠΑ, 
στην κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχε με τον Αρ-
χηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας 
των ΗΠΑ, Μαρκ Μίλεϊ, υπήρξε αναφορά και 
στο ζήτημα της επικείμενης -τότε- εξόδου του 
τουρκικού γεωτρύπανου, ως τμήμα του συνό-
λου των κομματιών που συνθέτουν το παζλ της 
τουρκικής προκλητικότητας. Εκεί έγινε η πρώ-
τη σαφής αναφορά για τις προθέσεις των ελ-
ληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, ότι «δεν υπάρχει 
σημειακή κρίση». Οτι, δηλαδή, σε περίπτωση 

Η απόφαση 
του Ερντογάν 
να στείλει το 
«Αμπντούλ 
Χαμίντ 
Χαν» στο 
συγκεκριμένο 
σημείο εντός 
της τουρκικής 
υφαλοκρηπίδας 
βγάζει στον 
αφρό τις 
αδυναμίες 
της Τουρκίας. 
Τι εκτιμούν 
κορυφαίοι 
επιτελείς του 
ελληνικού 
Πενταγώνου

«Βιάστηκαν με 
το γεωτρύπανο»

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΕΘΑ,
Κωνσταντίνος Φλώρος


