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ΤΟ ΘΕΜΑ

Η επιχείρηση κατάληψης ελληνικού εδάφους είναι ένα από τα σενάρια 
που εξετάζονται σοβαρά. Κι αυτό περιλαμβάνει την κατάληψη μιας βρα-
χονησίδας, μέχρι και την προσπάθεια κατάληψης κατοικημένου νησιού
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Του ΠΑΡΙ ΚΑΡΒΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ

Σ
κληρή γραµµή στην αντιµετώπιση 
οποιασδήποτε πρόκλησης των Τούρκων 
στα Ιµια ή αλλού στο Αιγαίο θα τηρήσει 

η Ελλάδα. Η απόφαση είναι οριστική, στηρίζε-
ται σε εισηγήσεις στρατιωτικών, έχει το «πρά-
σινο φως» της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ 
αλλά και του Μεγάρου Μαξίµου και συνοψί-
ζεται στα εξής: «Θα υπάρξει καταλυτική στρα-
τιωτική απάντηση. Αυτή τη φορά δεν θα περι-
µένουµε την όποια παρέµβαση αποκλιµάκω-
σης. Αλλο 1996 κι άλλο 2018».

Η σκληρή ελληνική γραµµή έχει «περάσει» 
πρώτα απ’ όλα στην αµερικανική πλευρά, η 
οποία έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις προ-
θέσεις της Αθήνας, ένα 24ωρο µετά την ιτα-
µή τουρκική πρόκληση στα Ιµια κι ένα 24ωρο 
πριν ο Αµερικανός ΥΠΕΞ Ρεξ Τίλερσον και ο 
πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ 
βρεθούν στην Αγκυρα. Οι ελληνικές προθέσεις 
για τη διαχείριση της τουρκικής προκλητικότη-
τας «ζυγίστηκαν» από υψηλόβαθµους αξιωµα-
τούχους της αµερικανικής πρεσβείας, οι οποί-
οι συναντήθηκαν µε ανώτατους αξιωµατικούς 
που υπηρετούν σε καίριες επιχειρησιακές θέ-
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σεις στο ΥΠΕΘΑ. Η απάντηση που πήραν ήταν πανο-
µοιότυπη: «Αλλο 1996 κι άλλο 2018».

Αυτό το µήνυµα έχει σταλεί στην Τουρκία και µε 
άµεσο τρόπο. Στην τελευταία συνάντηση που εί-
χε ο Α/ΓΕΕΘΑ, ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολά-
κης, µε τον Τούρκο αρχηγό Χουλουσί Ακάρ, δεν 
«µάσησε» τα λόγια του. «Αν ξεπεράσετε τα όρια, 
θα απαντήσουµε ανάλογα», ήταν το νόηµα αυτών που 
του είπε και αναµένεται να του επαναλάβει στην επό-
µενη συνάντησή τους, που δεν θα αργήσει, απ’ ό,τι λέ-
νε οι πληροφορίες.
Ποιες είναι οι εκτιμήσεις των στρατιωτικών για τις 
προθέσεις της Τουρκίας;

 Κοινή πεποίθηση είναι πως «το καθεστώς Ερντο-
γάν δεν πρόκειται να σταµατήσει την κλιµάκωση στα 
ελληνοτουρκικά. Εξηγούν πως αυτό οφείλεται στην 
άσχηµη πορεία που έχουν πάρει οι επιχειρή-
σεις των τουρκικών Ενόπλων ∆υνάµε-
ων στη βόρεια Συρία. Οι απώλει-
ες µεγαλώνουν και αποτέλεσµα 
δεν υπάρχει. 

 Οι επιτελείς του ΓΕΕΘΑ, 
από την πρώτη ηµέρα της 
τουρκικής εισβολής στη 
βόρεια Συρία, ήταν πο-
λύ ανήσυχοι και έλε-
γαν πως «αν τα πράγ-
µατα δεν πάνε καλά 
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