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Ασπίδα 
των ΗΠΑ 
στο Αιγαίο!
∆ύο αντιτορπιλικά θα στείλει στην περιοχή ο Αµερικανός 
Πρόεδρος Ντόναλντ Τραµπ, ο οποίος εµφανίζεται έντονα 
ενοχληµένος από τις προκλητικές κινήσεις του Ερντογάν
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Του ΠΑΡΙ ΚΑΡΒΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ

Α
µερικανική ναυτική παρουσία στο 
Αιγαίο, ανάλογη µε αυτή που η Ου-
άσιγκτον έχει στη θαλάσσια περιο-

χή της Κύπρου, θέλει να εξασφαλίσει η Ελ-
λάδα και όλα δείχνουν ότι είναι πολύ κοντά 
στο να πετύχει τον στόχο της. Το ερώτηµα 
που τίθεται είναι αν οι Αµερικανοί θα εµφα-
νιστούν στην περιοχή ως «πυροσβέστες» ή 
ως «σερίφηδες». 

Η απάντηση θα εξαρτηθεί από την πορεία 
των αµερικανοτουρκικών σχέσεων που πάνε 
από το κακό στο χειρότερο, αλλά και από τις 
εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ, κα-
θώς ο Τραµπ βρίσκεται αντιµέτωπος µε ισχυ-
ρές πιέσεις και κριτική που προκαλούν απο-
σταθεροποίηση…

Οι προκλήσεις των Τούρκων σε Αιγαίο και 
Κύπρο µπορεί να προκαλούν εκνευρισµό 
στην κοινή γνώµη, αντιµετωπίζονται, όµως, 
µε ψυχραιµία από την ελληνική στρατιωτι-
κή ηγεσία που τις «διαβάζει» µε διαφορε-
τικό τρόπο κι έχει µια σειρά πληροφοριών 
που υποστηρίζουν ότι «η Αγκυρα είναι πο-

λύ στριµωγµένη για να τολµήσει να ανοίξει οποιοδή-
ποτε νέο µέτωπο».

Οι πιο πρόσφατες ελληνοαµερικανικές επαφές έγι-
ναν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Α/ΓΕΕΘΑ ναύ-
αρχου Βαγγέλη Αποστολάκη στις ΗΠΑ, όπου συνα-
ντήθηκε µε τον Αµερικανό στρατηγό Τζ. Ντάντφορντ. 

Κατάρ και Κύπρος
Η αίσθηση που προκύπτει είναι πως η Ουά-

σιγκτον είναι πολύ δυσαρεστηµένη από 
τις αποφάσεις και τις κινήσεις του Ερ-
ντογάν. Τελευταίο παράδειγµα, η επι-
µονή του όχι µόνο να διατηρήσει τη 
στρατιωτική βάση στο Κατάρ, αλλά 
και να ενισχύσει τις δυνάµεις που 
σταθµεύουν εκεί. Η Τουρκία, χώ-
ρα-µέλος του ΝΑΤΟ, τίθεται απέ-
ναντι στη Συµµαχία, την οποία θε-

ωρητικά θα µπορούσε να επι-
καλεστεί, αν το Κατάρ δεχόταν 
επίθεση! Η επιµονή της Τουρ-
κίας να προκαλεί στην κυπρι-

ακή ΑΟΖ, επίσης, δεν έχει 
περάσει απαρατήρητη και 
αναπάντητη.

Η παρουσία του αερο-
πλανοφόρου «Τ. Μπους» 
δεν είναι τυπική. Το πλωτό 
µεγαθήριο πλέει τις τελευ-
ταίες ηµέρες διαρκώς σε 
απόσταση 5 έως 6 µιλίων 
από το «Barbaros» και την 
τουρκική φρεγάτα που το 
συνοδεύει.

Η Ουάσιγκτον έχει δείξει 
την έντονη δυσαρέσκειά 

της απέναντι στην Αγκυρα 
και για την απόφασή της να «σφι-

χταγκαλιαστεί» µε τη Μόσχα, ειδικά 

σε επίπεδο εξοπλισµών. Η Τουρκία δηλώνει 
έτοιµη να αγοράσει τους ρωσικούς S-400 
και οι ΗΠΑ απάντησαν µε τον εξοπλισµό 
των Κούρδων του YPG. Εξοπλισµό µε βαρέα 
όπλα, όχι για την κατάληψη της Ράκας, που 
ήταν περίπου εξασφαλισµένη, αλλά για την 
αναβάθµιση ενός υπαρκτού στρατού που 
αναµένεται να αποτελέσει τον στρατό του 
Κουρδιστάν.

Μάλιστα, στο έδαφος του Κουρδιστάν 
οι Αµερικανοί κατασκευάζουν ήδη βάση-
καθρέφτη του Ιντσιρλίκ. Η Αθήνα θέλει και 
προσπαθεί να εκµεταλλευθεί το ψυχροπο-
λεµικό κλίµα που επικρατεί µεταξύ Ουάσι-
γκτον και Αγκυρας.

Επιβεβληµένη η αναβάθµιση
Η Ελλάδα θεωρεί την αναβάθµιση της αµερι-
κανική παρουσίας στο Αιγαίο επιβεβληµένη 
και φαίνεται ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει αντίρ-
ρηση να µας ικανοποιήσει. Η σχεδόν µόνι-
µη παρουσία δύο τουλάχιστον αµερικανι-
κών αντιτορπιλικών στο Αιγαίο, αλλά και στη 
νοτιοανατολική Μεσόγειο, που αποτελεί πε-
ριοχή ελληνικού ενδιαφέροντος, θα πρέπει 
να θεωρείται δεδοµένη στο κοντινό µέλλον.

Το ΥΠΕΘΑ και προσωπικά ο Πάνος Καµµέ-
νος έχουν θέσει κι ένα ακόµη ζήτηµα για τα 
νησιά του Αιγαίου: Την παραχώρηση µετα-
χειρισµένων ελαφρών επιθετικών ελικοπτέ-
ρων, τα οποία ζητάµε µε φουλ εξοπλισµό.

Οι Αµερικανοί δεν πρέπει να ξεχνούν ότι 
η Ελλάδα, παρά τις µεγάλες οικονοµικές δυ-
σκολίες, έχει ήδη διαθέσει 500 εκατ. για την 
αναβάθµιση αεροσκαφών ναυτικής συνερ-
γασίας, προχωρά µε ταχύτητα τον εκσυγ-
χρονισµό των F-16 και πάνω από όλα παρέ-
χει όποιες διευκολύνσεις έχουν ζητηθεί από 
τις αµερικανικές ένοπλες δυνάµεις.

Η Ουάσιγκτον έχει δείξει 
τη δυσαρέσκειά της απένα-
ντι στην Αγκυρα και για την 
απόφασή της να «σφιχταγκα-
λιαστεί» µε τη Μόσχα

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΦΟΡΟ «Τζορτζ 
Μπους» πλέει τις τελευταίες ημέρες
διαρκώς σε απόσταση 5 έως 6 μιλίων 
από το «Barbaros» και την τουρκική 
φρεγάτα που το συνοδεύει

Ο Π. ΚΑΜΜΕΝΟΣ έχει επίσης ζητήσει 
από τις ΗΠΑ την παραχώρηση μεταχει-
ρισμένων ελαφρών επιθετικών ελι-
κοπτέρων


