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Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΖΑΝΙΤΗ

Θ
α περίμενε κανείς ότι οι τελευταί-
ες δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερ-
ντογάν και των υπόλοιπων αξιω-

ματούχων της τουρκικής κυβέρνησης θα 
προκαλούσαν οξεία -αν όχι ανάλογη- αντί-
δραση από τις ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις. 
Ομως, στο ΓΕΕΘΑ έχουν επιλέξει να αντιμε-
τωπίζουν τα εθνικά ζητήματα με ψυχραι-
μία και επαγγελματισμό. Χαρακτηριστικό 
των παραπάνω είναι το γεγονός ότι το τε-
λευταίο χρονικό διάστημα δεν έχει συγκλη-
θεί ούτε μία έκτακτη σύσκεψη των Αρχη-
γών των επιτελείων υπό τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ 
με αντικείμενο τις τουρκικές προκλήσεις. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, 
με φόντο τη διαρκώς κλιμακούμενη τουρκι-
κή ρητορική, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός 
Κωνσταντίνος Φλώρος, φέρεται, στο πλαί-
σιο των οδηγιών που έδωσε στους Αρχη-
γούς των επιτελείων, να είπε: «Δεν έχει αλ-
λάξει τίποτα από το ’20 ως προς την απο-
φασιστικότητα και τη θέληση των ελληνι-
κών Ενόπλων Δυνάμεων για κάθε πρόκλη-
ση που θα εμφανιστεί. Εάν ερωτηθούμε, 
θα απαντήσουμε». 

Στην Οχρίδα
Εχοντας στις αποσκευές του την ψυχραιμία 
και την αποφασιστικότητα, ο Αρχηγός ΓΕΕ-
ΘΑ πραγματοποίησε, την εβδομάδα που 
μας πέρασε, τριήμερο ταξίδι στα Οχρίδα, 
την παραλίμνια πόλη της Βόρειας Μακε-
δονίας, προκειμένου να παραστεί στη Σύ-
νοδο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων Εθνι-
κής Αμυνας των Βαλκανικών Χωρών για το 
έτος 2022 (15th Balkan Chiefs of Defence 
Conference). Εκεί ήταν και ο Τούρκος ομό-
λογός του, Γιασάρ Γκιουλέρ. Οι δύο Αρ-
χηγοί, αν και έχουν βρεθεί σε αρκετές Συ-
νόδους, δεν είχαν ποτέ διμερή συνάντη-
ση στο περιθώριο. Ούτε καν στη Σύνοδο 
των Αρχηγών του ΝΑΤΟ στην Αθήνα, πριν 
από έναν χρόνο. 

Στην Οχρίδα ήταν σαν «δύο ξένοι στην 
ίδια πόλη». Κι αυτό γιατί οι δύο άνδρες δεν 
αντάλλαξαν ούτε κουβέντα, παρά μόνο μια 
χειραψία αβροφροσύνης - κι αυτή για κα-
θαρά τυπικούς λόγους. Αυτόπτης μάρτυ-
ρας εξομολογείτο στην «R» ότι ο Αρχηγός 
ΓΕΕΘΑ έδινε την εντύπωση πως, αν μπο-
ρούσε, θα απέφευγε ακόμη και αυτή τη χει-
ραψία. Οσοι τον γνωρίζουν καλά θεωρούν 
ότι πίσω από το ανέκφραστο βλέμμα του 
υπήρχαν πολλά που θα μπορούσε να πει.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με επιβεβαιωμέ-
νες πληροφορίες της «R», ο Τούρκος Αρ-
χηγός έχει σπάσει κάθε ρεκόρ προκατόχου 
του, αφού είναι ο μοναδικός που δεν έχει 
επικοινωνήσει ούτε μία φορά τηλεφωνικά 
με τον Ελληνα ομόλογό του. Θα περίμενε 
κάποιος αυτό να είχε συμβεί τον Ιανουά-

«Θα απαντήσουμε»
ληφθεί, κάτι που έχει αποτυπωθεί ανάγλυ-
φα με την παλαιότερη δήλωση του στρα-
τηγού σε συνάντηση με τους διαπιστευμέ-
νους συντάκτες του υπουργείου Αμυνας 
ότι, αν πατήσει κάποιος σε ελληνικό βρά-
χο, «πρώτα θα τους κάψουμε και μετά θα 
πάμε να δούμε ποιοι ήταν». 

Μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, 
όμως, οι Ενοπλες Δυνάμεις όχι απλά δεν βρί-
σκονται σε κατάσταση συναγερμού, αλλά 
-υπό τις οδηγίες της ηγεσίας- ακολουθούν 
τους κανόνες των «παγωμένων» Μέτρων 
Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), στέλ-
νοντας ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε κατεύ-
θυνση ότι η χώρα είναι αξιόπιστος σύμμα-
χος, σοβαρός συνομιλητής και -το κυριότε-
ρο- εφαρμόζει εμπράκτως τις διεθνείς συν-
θήκες και συμφωνίες. Μπορεί, λοιπόν, οι 
συζητήσεις για τα ΜΟΕ να έχουν «παγώ-
σει», όμως, με βάση το μνημόνιο Παπού-

λια - Γιλμάζ του 1987, οι δύο χώρες είχαν 
συμφωνήσει να απέχουν από κάθε ενέρ-
γεια που θα μπορούσε να αποτελέσει πρό-
κληση το διάστημα από 15 Ιουνίου έως 15 
Σεπτεμβρίου. Ετσι, οι ελληνικές Ενοπλες 
Δυνάμεις δεν έχουν προγραμματίσει -ού-
τε πρόκειται να εξαγγείλουν- καμία άσκη-
ση για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, 
αρκεί να μην υπάρξει πρόκληση. «Δεν θα 
παραβιάσουμε εμείς τα ΜΟΕ, αλλά ταυ-
τόχρονα έχουμε τα αυτιά και τα μάτια μας 
ανοιχτά. Αξιολογούμε και επαναπροσδιο-
ρίζουμε την τακτική», είναι το μήνυμα που 
εκπέμπεται από το ελληνικό Πεντάγωνο.

Αεροπορία Στρατού
Παράλληλα, υπάρχει έντονη κινητικότη-
τα στο ΓΕΣ, το οποίο, σε συνεργασία με το 
ΓΕΕΘΑ, προχωρά σε πλήρη ανανέωση κι 
εκσυγχρονισμό της Αεροπορίας Στρατού. 
Ηδη -όπως είχε αποκαλύψει η «R»- «τρέ-
χει» η συμφωνία με τους Ισραηλινούς για 
την αναβάθμιση των επιθετικών ελικοπτέ-
ρων Apache AH-64A. Ταυτόχρονα, σε συ-
νεργασία με τους Αμερικανούς, εξετάζεται 
η απόκτηση περίπου 20 νέων επιθετικών 
ελικοπτέρων του τύπου στην έκδοση Ε, κα-
θώς και η αναβάθμιση των εννέα υπαρχό-
ντων D, επίσης στην έκδοση Ε. Στόχος είναι 
η δημιουργία δύο μοιρών επιθετικών ελικο-
πτέρων, με την αιχμή της τεχνολογίας. Ωρι-
μες είναι πλέον οι συνθήκες για την προ-
μήθεια 40 έως 48 ελικοπτέρων Blackhawk 
στην έκδοση L, που θα αντικαταστήσουν 
τα υπέργηρα μονοκινητήρια Huey UH-1H.

Παράλληλα, «τρέχουν» οι διαδικασίες πα-
ραλαβής από τους Γάλλους επιπλέον έξι ελι-
κοπτέρων ΝΗ-90, η παράδοση των οποί-
ων εκκρεμεί εδώ και χρόνια, ταυτόχρονα 
με τη ροή ανταλλακτικών για τα υπάρχο-
ντα 14 ελικόπτερα. 

Για κάθε πρόκληση θα 
κινητοποιείται το σύνολο 
των ελληνικών Ενόπλων 
Δυνάμεων, οι οποίες 
θα βρίσκονται σε θέση 
καθολικής απάντησης

Το μήνυμα του 
Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, 

στρατηγού 
Κωνσταντίνου 

Φλώρου, προς 
τους Αρχηγούς 

των επιτελείων για 
την αντιμετώπιση 

των τουρκικών 
προκλήσεων 

ριο του 2020, όταν ο Κ. Φλώρος ανέλαβε Αρχηγός ΓΕΕΘΑ. Ομως, ο Τούρκος -πρώ-
ην Αρχηγός της περιβόητης τουρκικής Στρατοχωροφυλακής- δεν έχει κρατήσει ού-
τε τα προσχήματα. 

«Καμία σημειακή κρίση»
Κοινή διαπίστωση στο ελληνικό Πεντάγωνο είναι ότι -μέχρι στιγμής- η προκλητική 
τουρκική ρητορική δεν έχει ανάλογη ακολουθία στο πεδίο. Αν εξαιρέσει κανείς τις 
παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου κυρίως από μη επανδρωμένα αεροσκά-
φη (UAVs), που και αυτές αγγίζουν τα όρια του υβριδικού πολέμου και της δημιουρ-
γίας εντυπώσεων, σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει η κατάσταση αυτή το 2020, με τα 
οπλισμένα μαχητικά, τους Στόλους να έχουν βγει έξω, τις υβριδικές απειλές με την ερ-
γαλειοποίηση μεταναστών και, βέβαια, την πολιτική των γεωτρύπανων. 

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ισχύουν οι οδηγίες που σε ανύποπτο χρόνο εί-
χε δώσει ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ. Η πρώτη είναι ότι «δεν πρόκειται να υπάρξει σημειακή 
κρίση». Δηλαδή, για κάθε πρόκληση θα κινητοποιείται το σύνολο των ελληνικών Ενό-
πλων Δυνάμεων, οι οποίες θα βρίσκονται σε θέση καθολικής απάντησης - και όχι μό-
νο στο σημείο κρίσης. Με απλά λόγια, κρίση τύπου Ιμίων δεν πρόκειται να επανα-


