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Ο

ι τουρκικές διεκδικήσεις δεν πρόκειται να περιοριστούν στο Καστελλόριζο, ούτε πρόκειται να αµβλυνθούν
ακόµη και στη µετά Ερντογάν εποχή. Η Τουρκία τα θέλει όλα και αυτό περιλαµβάνει ακόµη
και τα 3/4 της Κρήτης! Το σενάριο της διεκδίκησης έχει στηθεί µε χάρτες και «επιχειρήµατα» και το ενδιαφέρον είναι ότι σεναριογράφος δεν είναι ο Ερντογάν, αλλά η τουρκική αξιωµατική αντιπολίτευση, που απαιτεί την Κρήτη και 14 νησιά γύρω από αυτήν! Η Realnews
παρουσιάζει τους χάρτες αλλά και την «επιχειρηµατολογία» του Ρεπουµπλικανικού Λαϊκού
Κόµµατος (CHP), ο ηγέτης του οποίου, Κεµάλ
Κιλιτσντάρογλου, συχνά-πυκνά κατηγορεί τον
Ερντογάν για… ενδοτικότητα έναντι της Ελλάδας. Εχοντας υιοθετήσει «επιστηµονικές µελέτες», ο Κιλιτσντάρογλου υποστήριξε πριν από
µερικά 24ωρα ότι από όλη την Κρήτη µόνο τα
Χανιά ανήκουν στην Ελλάδα.
Η τουρκική αξιωµατική αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση του σουλτάνου ότι «έχει
παραχωρήσει στην Ελλάδα νησιά, νησίδες και
βραχονησίδες, οι οποίες ανήκουν στην Τουρκία». Ανάµεσα σε αυτά περιλαµβάνει:
f Τα 3/4 της Κρήτης και 14 νησίδες που βρίσκονται γύρω από αυτήν.
f Σύµφωνα µε την «επιχειρηµατολογία» του
Ρεπουµπλικανικού Λαϊκού Κόµµατος, «η Κρήτη µοιράστηκε σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Μαυροβούνιο και Σερβία, µε τη Συνθήκη του Λονδίνου που υπεγράφη στις 30/5/1913».
f «Με την ίδια συνθήκη, 14 νησίδες γύρω από
την Κρήτη παρέµειναν υπό την κυριαρχία της
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, κάτι που επιβε-

βαιώθηκε και στο άρθρο 12 της Συνθήκης της
Λωζάννης. Στη συνέχεια, Βουλγαρία, Σερβία και
Μαυροβούνιο παραιτήθηκαν των δικαιωµάτων
τους στην Κρήτη, χωρίς ωστόσο να τα παραχωρήσουν επίσηµα στην Ελλάδα». Συνεπώς, καταλήγει η «επιχειρηµατολογία» του κόµµατος της
αξιωµατικής αντιπολίτευσης, τα δικαιώµατα επί
των 3/4 στην Κρήτη επέστρεψαν στον πρώτο
τους κάτοχο, που ήταν το οθωµανικό κράτος.
Και φυσικά κληρονοµήθηκαν στην Τουρκία!

Συµφωνία µε Τυνησία
Το Ρεπουµπλικανικό Λαϊκό Κόµµα, πιστεύει στα
σοβαρά ότι µε αυτά τα επιχειρήµατα µπορεί
να υπάρξει νέος κύκλος διεκδικήσεων από την
Ελλάδα! Η Αγκυρα, µε τη φόρα που έχει πάρει
αλλά και µε την ανοχή που επιδεικνύουν απέναντί της Ευρώπη και ΗΠΑ, δεν αποκλείεται,
µετά το µνηµόνιο µε τη Λιβύη, να προχωρήσει
στην υπογραφή νέας συµφωνίας µε την Τυνησία. Η δηµιουργία ενός «θαλάσσιου διαδρό-

«Ελληνικά είναι
µόνο τα Χανιά!»
Σε παράκρουση ο αρχηγός της αξιωµατικής
αντιπολίτευσης στην Τουρκία, Κεµάλ Κιλιτσντάρογλου,
πιέζει τον Ερντογάν να διεκδικήσει και την Κρήτη!

µου», ο οποίος θα περνά βόρεια-βορειοδυτικά της Κρήτης, ενδέχεται να είναι το επόµενο τουρκικό πυροτέχνηµα. Ολα αυτά
επιβεβαιώνουν όσους δηλώνουν εξαιρετικά επιφυλακτικοί για
συζητήσεις µε την Τουρκία. Κι αυτό, γιατί η Αγκυρα δεν δείχνει
διατεθειµένη να σταµατήσει τις διεκδικήσεις της έναντι της Ελλάδας. Η «Γαλάζια Πατρίδα» όλο και επεκτείνεται. Με αυτά τα
δεδοµένα, η Ελλάδα πιέζεται αφόρητα για να προχωρήσει σε
εξοπλισµούς που κρίνονται απαραίτητοι για την αντιµετώπιση
της τουρκικής επιθετικότητας.
Η ενίσχυση του Πολεµικού Ναυτικού δείχνει να είναι πιο επείγουσα ακόµη και από αυτή της Πολεµικής Αεροπορίας. Μετά το ταξίδι του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ και την απροθυµία
των Αµερικανών να ικανοποιήσουν τα αιτήµατα που θέσαµε
για την άµεση ενίσχυση του Στόλου µας, η «γαλλική επιλογή»,
που πάντα είχε προβάδισµα, έµεινε χωρίς ανταγωνισµό. Στο
τέλος Ιανουαρίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
και ο υπουργός Εθνικής Αµυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, θα
ταξιδέψουν στο Παρίσι. Εκεί αναµένεται να οριστικοποιηθούν
οι αποφάσεις για τις φρεγάτες Bellhara και όχι µόνο γι’ αυτές.
Παρά το υψηλό τίµηµα για την απόκτηση δύο Bellhara -πάνω από 2 δισ. ευρώ- η ελληνική πλευρά είναι αποφασισµένη να

Σύμφωνα με την
«επιχειρηματολογία» του Ρεπουμπλικανικού
Λαϊκού Κόμματος
τα 3/4 της Κρήτης
είναι τουρκικά!
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προχωρήσει, θεωρώντας ότι η δύναµη ισχύος που θα προστεθεί στον Στόλο θα είναι σηµαντική και «αξίζει τα λεφτά που θα δοθούν».
Σύµφωνα µε πληροφορίες, η Αθήνα θέλει
να πάρει κάποια ανταλλάγµατα για τη συµφωνία. Πρώτα από όλα να εξασφαλίσει ελληνική
συµµετοχή στη ναυπήγηση των πλοίων. Επειδή γνωρίζει ότι αυτή δεν θα είναι µεγάλη, θα

Ο Κιλιτσντάρογλου
κατηγορεί τον Ερντογάν
ότι «έχει παραχωρήσει
στην Ελλάδα νησιά, νησίδες
και βραχονησίδες»
ζητήσει να «µπει» η ελληνική αµυντική βιοµηχανία µε σηµαντική συµµετοχή στις κορβέτες
που θα ναυπηγηθούν από τους Γάλλους και
τους Ιταλούς. Πρόβληµα, όµως, υπάρχει και
µε το τι θα γίνει µέχρι να παραδοθεί τουλάχιστον η µία από τις δύο Bellhara.
Σύµφωνα µε πληροφορίες, η Ελλάδα θα επαναφέρει το θέµα της απόκτησης µέσω «ενοικίασης» δύο φρεγατών Fremm. Το σχέδιο είχε ναυαγήσει επί των ηµερών του Φώτη Κουβέλη, όταν κατείχε τη θέση του αναπληρωτή
υπουργού Εθνικής Αµυνας. Τώρα επανέρχεται.
Αν πραγµατοποιηθεί, θα είναι πολύ σηµαντικό για τον Στόλο, που θα ενισχυθεί γρήγορα
και αποτελεσµατικά.
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Νέοι αρχηγοί στις Ενοπλες ∆υνάµεις
ΤΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ Αρχηγούς Γενικών Επιτελείων άλλαξε η κυβέρνηση, µε απόφαση του ΚΥΣΕΑ. Παρά την κρισιµότητα των στιγµών στα ελληνοτουρκικά, το ΚΥΣΕΑ δεν επέλεξε το «ήπιο» σενάριο της αποστρατείας λόγω ολοκλήρωσης της θητείας του Αρχηγού ΓΕΝ και προχώρησε στην αντικατάσταση των Αρχηγών ΓΕΕΘΑ και ΓΕΣ. Ο πτέραρχος Χρήστος Χριστοδούλου παραδίδει τη θέση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στον αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Φλώρο, ο οποίος, από τη Λάρισα και την
1η Στρατιά, αναλαµβάνει την ηγεσία των Ενόπλων
∆υνάµεων. Η απόφαση αντικατάστασης του πτεράρχου Χρ. Χριστουδούλου είχε «κλειδώσει» εδώ
και αρκετές εβδοµάδες και ο µοναδικός προβληµατισµός είχε να κάνει µε το γεγονός ότι δεν είχε
συµπληρώσει ούτε έναν χρόνο σε αυτή τη θέση.
Οι όποιες κυβερνητικές αναστολές ξεπεράστηκαν
ακριβώς λόγω της κρισιµότητας των στιγµών στα
ελληνοτουρκικά. Ο πτέραρχος δεν ήταν αρκετά
«διακλαδικός», κατά την άποψη του ΚΥΣΕΑ. Την αίσθηση της «διακλαδικότητας» την έχει ο νέος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κ. Φλώρος. Καταδροµέας, ο οποίος έχει υπηρετήσει στη θέση του Υπαρχηγού ΓΕΕΘΑ, µε Αρχηγό ΓΕΕΘΑ τον Ευάγγελο Αποστολάκη, απέκτησε εµπειρία σε υψηλό επίπεδο διοίκησης. Στο ΓΕΣ, ο αντιστράτηγος Γεώργιος Καµπάς
αποστρατεύτηκε, αν και η θητεία του δεν µπορεί
σε καµία περίπτωση να θεωρηθεί αποτυχηµένη ή
αδιάφορη. Η σχέση του µε τον υφυπουργό Εθνικής Αµυνας Αλκιβιάδη Στεφανή δεν ήταν η καλύτερη και όλοι πιθανολογούν ότι αυτό έπαιξε ρό-

Ο νέος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Φλώρος

Ο νέος Αρχηγός ΓΕΣ, αντιστράτηγος
Χαράλαμπος Λαλούσης

Ο νέος Αρχηγός ΓΕΝ, αντιναύαρχος
Στέλιος Πετράκης

λο στην απόφαση της αποστρατείας του. Επίσης,
ο αντιστράτηγος Γ. Καµπάς είχε «χαρακτηριστεί»
από κύκλους αποστράτων ως φίλα προσκείµενος
στην προηγούµενη κυβέρνηση.
Ο διάδοχός του, Χαράλαµπος Λαλούσης, από
τη διοίκηση του ∆’ Σώµατος Στρατού, αναλαµβάνει την ηγεσία του ΓΕΣ, σε µια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο. Στο Πολεµικό Ναυτικό, η εξέλιξη
ήταν φυσιολογική και αναµενόµενη. Ο αντιναύαρχος Νίκος Τσούνης αποχωρεί µετά από τριετή -όχι ανέφελη- θητεία. Οπως ήταν αναµενόµενο εδώ και αρκετό καιρό, τον διαδέχεται ο αντιναύαρχος Στέλιος Πετράκης, Αρχηγός Στόλου. Ο
νέος Αρχηγός ΓΕΝ έχει δώσει επιτυχηµένες εξετάσεις στον Στόλο και θεωρείται έτοιµος να αναλάβει την ηγεσία του ΓΕΝ σε µια συγκυρία που το
Πολεµικό Ναυτικό καλείται να παίξει ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαχείριση µιας ακόµη ελληνοτουρκικής κρίσης. Στο ΓΕΑ παρέµεινε ο Αρχηγός Γιώργος Μπλιούµης, για τον οποίο λένε ότι η
αποστρατεία του πτεράρχου Χριστοδούλου «θα
τον απελευθερώσει». Η νέα ηγεσία ενδέχεται να
αντιµετωπίσει σύντοµα την κλιµάκωση της ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης, η οποία τους τελευταίους µήνες µαίνεται. Οι δυσκολίες είναι µεγάλες και για τους τέσσερις Αρχηγούς. Οι τρεις «νέοι» δεν έχουν θέµα προσαρµογής στα νέα τους
καθήκοντα, αφού διαθέτουν µεγάλη εµπειρία
από τη θητεία τους σε θέσεις πρώτης γραµµής,
αλλά και σε επιτελικές θέσεις. Ετσι κι αλλιώς, δεν
υπάρχει η πολυτέλεια για «χρόνο προσαρµογής».

