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πάνε στη Σουηδία και στη Γερµανία και οι άλ-
λοι δύο στον Καναδά.

«Για τα διάστηµα, όµως, που θα µείνουν στη 
χώρα µας, πρέπει να εξασφαλίσουµε εκατό τοις 
εκατό ότι δεν πρόκειται να υπάρξει ούτε σκέ-
ψη εναντίον τους και µάλιστα µε αυτή τη µέθο-
δο, δηλαδή των πληρωµένων κακοποιών, που 
µας αποκάλυψαν οι ίδιοι», αναφέρουν από την 
πλευρά τους υψηλόβαθµα στελέχη των ελλη-
νικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Τουρίστες ή πρόσφυγες
Σύµφωνα µε καλά πληροφορηµένες πηγές, ο 
σχεδιασµός προστασίας τους έχει χωριστεί σε 
δύο επίπεδα. Από τη µια πλευρά, η άµεση ασφά-
λειά τους έχει ανατεθεί σε κορυφαίο επίπεδο 
στον Κλάδο Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελλη-
νικής Αστυνοµίας. ∆εκάδες αστυνοµικοί διαφό-
ρων ειδικών υπηρεσιών έχουν αναπτυχθεί γύ-
ρω από το οίκηµα που επιλέχθηκε ως τόπος δι-
αµονής τους και τηρείται απολύτως µυστικός. 
Για τον λόγο αυτό δεν είναι εµφανής η παρου-
σία της Αστυνοµίας, έτσι ώστε να µην προκαλέ-
σουν την περιέργεια των περιοίκων και την εν-
δεχόµενη αποκάλυψη του οικήµατος.

Παράλληλα, η ΕΥΠ σαρώνει όλες τις αφίξεις 
από την Τουρκία, είτε αυτές αφορούν τουρί-
στες είτε πρόσφυγες, προκειµένου να εντοπίσει 
οποιοδήποτε ύποπτο άτοµο ή οµάδα ατόµων, 
οι οποίοι πιθανόν να επιχειρήσουν απαγωγή ή 
δολοφονία κάποιου εκ των οκτώ στρατιωτικών.

 ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑ επι-
κρατεί στην Αθήνα, η οποία δι-
απιστώνει πως η απελευθέρω-
ση των «8» µετά την παρέλευ-
ση του δεκαοκτάµηνου, αλλά και 
η επικείµενη χορήγηση ασύλου 
έχουν οδηγήσει σε κατακόρυ-
φη κλιµάκωση της έντασης µε 
την Τουρκία. 

Οι τουρκικές αντιδράσεις δεν 
περιορίστηκαν αυτή τη φορά 
στις συνήθεις κατηγορίες από 
τους Τούρκους αξιωµατούχους 
και τον Τύπο της γείτονος, ότι η 
Ελλάδα είναι χώρα που προστα-
τεύει τροµοκράτες. Ο εκπρόσω-
πος της τουρκικής κυβέρνησης, 
Μπεκίρ Μποζντάγ, απείλησε ευ-
θέως µε τουρκική επιχείρηση 
στην Ελλάδα εναντίον των «8», 
λέγοντας ότι «δικό µας καθήκον 

είναι να τους βρούµε, όπου και να πάνε, να τους πακετάρουµε, 
να τους επιστρέψουµε στην Τουρκία και να τους παραδώσου-
µε στην τουρκική ∆ικαιοσύνη». Λίγες ώρες αργότερα, ο υπουρ-
γός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου ανακοίνωσε πως σε 
αντίποινα για την υπόθεση των οκτώ στρατιωτικών, η Τουρκία 
παγώνει τη συµφωνία επανεισδοχής.

Σε στρατιωτικό επίπεδο, οι προκλήσεις δεν είχαν σταµατηµό. 
Από τη ∆ευτέρα, όταν και απελευθερώθηκαν οι οκτώ στρατιωτι-

κοί, η τουρκική αεροπορία προχώρησε σε πάνω από 50 παραβιά-
σεις του εθνικού εναερίου χώρου και 4 υπερπτήσεις πάνω από τους 

Φούρνους, ενώ το πολεµικό ναυτικό της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι έδω-
σε εντολή στους κοµάντος του να είναι σε πλήρη ετοιµότητα στο Αιγαίο, 
ώστε να εµποδιστεί τυχόν ενέργεια προβοκάτσιας από πλευράς Ελλά-
δας. Οπως µετέδωσε το κρατικό τουρκικό πρακτορείο Anadolou, για τον 
σκοπό αυτό µία τουρκική φρεγάτα και µία τορπιλάκατος κάνουν περι-
πολίες στο Αιγαίο κατά τη διάρκεια όλου του 24ώρου.

Αν και η κυβέρνηση επέλεξε να κρατήσει χαµηλούς τόνους απέναντι 
στο µπαράζ των τουρκικών προκλήσεων, παραµένει ανήσυχη και σε 
επιφυλακή ως προς το τι µπορεί να συµβεί µέσα στο επόµενο δεκαπεν-
θήµερο, το διάστηµα δηλαδή που αποµένει ως τις τουρκικές εκλογές. Η 
Αθήνα εκτιµά πως το διάστηµα αυτό είναι κρίσιµο, αφού το προεκλογικό 
τοπίο στην Τουρκία παραµένει θολό και οι δηµοσκοπήσεις δείχνουν µια 
αµφίρροπη αναµέτρηση. ∆ιπλωµατικές πηγές θεωρούν ότι η τουρκική 
προκλητικότητα θα κλιµακωθεί, καθώς ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν 
θα προσπαθεί να συσπειρώσει τους ψηφοφόρους του και δεν αποκλεί-
ουν στο πλαίσιο αυτό το ενδεχόµενο ενός ατυχήµατος. 

Αν και η κυρίαρχη ερµηνεία στην Αθήνα είναι ότι η τουρκική προκλη-
τικότητα υπηρετεί προεκλογικές σκοπιµότητες, αυτό δεν σηµαίνει ότι την 
επόµενη ηµέρα των εκλογών η ένταση θα αποκλιµακωθεί και η τουρκι-
κή πίεση θα χαλαρώσει. Κάποιες από τις σοβαρότερες τουρκικές απει-
λές, άλλωστε, όπως η αµφισβήτηση των δικαιωµάτων της Κύπρου στην 
ΑΟΖ της ή κάποια ενέργεια σε βάρος των οκτώ στρατιωτικών, αναµένε-
ται να υλοποιηθούν µετά τις εκλογές και ανεξαρτήτως εκλογικού αποτε-
λέσµατος. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της 
προεκλογικής αντιπαράθεσης στην Τουρκία και τόσο η κυβέρνηση όσο 
και η αντιπολίτευση επιχειρούν να υπερακοντίσουν η µια την άλλη σε 
εθνικιστικές κορόνες. Το νέο στοιχείο που έχει βάλει στην ατζέντα η κυ-
βέρνηση Ερντογάν, µε αφορµή την υπόθεση των «8», είναι ένας ρόλος 
«αποδιοποµπαίου τράγου» για την Ελλάδα, η οποία από τους Τούρκους 
αξιωµατούχους εµφανίζεται ως ο αντιπρόσωπος των συµφερόντων των 
µεγάλων δυνάµεων στην περιοχή, που θέλουν να υπονοµεύσουν την 
Τουρκία και την κυβέρνησή της. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η κα-
τηγορία από τουρκικής πλευράς πως η ελληνική ∆ικαιοσύνη χειρίστηκε 
όπως χειρίστηκε την υπόθεση των οκτώ στρατιωτικών κατόπιν αµερικανι-
κής παρέµβασης. Ολα αυτά προϊδεάζουν για ένα πολύ θερµό καλοκαίρι.
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