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ελληνική πλευρά, η οποία όµως τις θεωρεί θετικό γεγονός.
Από τις 27 Φεβρουαρίου µέχρι και τις 8 Μαρτίου, σχεδόν το σύνολο των 

τουρκικών Ενόπλων ∆υνάµεων θα εµπλακεί στην άσκηση, τα σενάρια της 
οποίας θα εξελιχθούν από τη Μαύρη Θάλασσα µέχρι και τη νοτιοανατο-
λική Μεσόγειο. Ο κύριος στόχος της άσκησης είναι να δοκιµαστεί το δια-
κλαδικό και δικτυοκεντρικό σύστηµα διοίκησης. Μέσω αυτού, θα πρέπει οι 
τουρκικές Ε.∆. να υποστηρίξουν το δόγµα των «2,5 πολέµων».

Τι προβλέπει αυτό το δόγµα
Το ξεκίνησε ο αρχηγός του τουρκικού Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατη-
γός Χουλουσί Ακάρ και το στήριξε «δηµοσιογραφικά» ο µυστικοσύµβου-
λος του Ερντογάν, Ιµπραήµ Καραγκιούλ. Είναι το τουρκικό δόγµα των 
«2,5 πολέµων» που η Αγκυρα πιστεύει ότι µπορεί να υποστηρίξει. Το δόγ-
µα των «2,5 πολέµων» παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από τον πρώην 
Πρόεδρο Αµπντουλάχ Γκιουλ, σε οµιλία του στη στρατιωτική ακαδηµία στις 
12/10/2012. Ο Γκιουλ υποστήριξε ότι η Τουρκία πρέπει να προετοιµαστεί 
να πολεµήσει µε δύο εχθρικές χώρες, τη Συρία και την Ελλάδα. Ο «µισός 
πόλεµος», σύµφωνα µε όσα είχε πει ο Γκιουλ, αφορά τον ενδεχόµενο εµ-
φύλιο που θα ξεσπάσει στο εσωτερικό µε το ΡΚΚ, το οποίο θα θελήσει, σύµ-
φωνα µε τους Τούρκους, να εκµεταλλευτεί την κατάσταση. Εµπνευστής της 
τουρκικής στρατηγικής είναι ένας πρέσβης, εκ των «σοφών», που µετείχε 
στον ελληνοτουρκικό διάλογο. Στη γειτονική χώρα κυκλοφόρησαν πολλά 
βιβλία σχετικά µε το θέµα. Η Τουρκία, µετά το πραξικόπηµα της 15ης Ιου-
λίου 2016, προχώρησε σε ριζική αναδιοργάνωση των Ενόπλων ∆υνάµεων 
της, µε στόχο να µπορεί να υποστηρίξει το συγκεκριµένο δόγµα.

Παράλληλα, η Αγκυρα θέλει να κάνει επίδει-
ξη δύναµης όχι µόνο προς την Ελλάδα, αλλά 
και προς τους δυτικούς συµµάχους της. Θέλει 
να «φωνάξει» ότι στρατιωτικά είναι πολύ δυνα-
τή στην περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογεί-
ου κυρίως και ότι µέσω αυτής της δύναµης θα 
διεκδικήσει τα πάντα στην περιοχή. Ωστόσο, 
ένας ακόµη στόχος της γείτονος είναι να «δι-
αφηµίσει» όσα η τουρκική αµυντική βιοµηχα-
νία παράγει τα τελευταία χρόνια, ειδικά στον 
τοµέα των µη επανδρωµένων αεροσκαφών, 
αλλά και στο ναυτικό. Η Αγκυρα γνωρίζει ότι η 
αµυντική της βιοµηχανία, µε τα ανοίγµατα που 
έχει πραγµατοποιήσει, πρέπει να κάνει εξαγω-
γές των «εθνικών όπλων» που παράγει, για να 
µπορέσει να επιβιώσει.

Την ίδια ώρα που η Τουρκία ετοιµάζεται να 
ξεκινήσει την τεραστίων διαστάσεων άσκηση 
«Γαλάζια Πατρίδα», ενεργοποιεί τα γεωτρύπα-
νά της για «γεωτρήσεις ανοιχτά της Κύπρου», 
όπως ανακοίνωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ Μεβλούτ 
Τσαβούσογλου. Πόσο ανοιχτά δεν διευκρίνισε. 
Πηγές από το ΥΠΕΘΑ εκτιµούν ότι δεν πρόκει-
ται να «τρυπήσει» σε σηµεία που µπορούν να 
οδηγήσουν σε κλιµάκωση της έντασης.
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Π
ρόβα τζενεράλε για το δόγµα των «2,5 
πολέµων», το οποίο οι τουρκικές Ενο-
πλες ∆υνάµεις πρέπει να υπηρετήσουν, 

αποτελεί, κατά την εκτίµηση επιτελών του ΥΠΕ-
ΘΑ, η άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα», η µεγαλύτε-
ρη διακλαδική άσκηση στην ιστορία της γειτο-
νικής χώρας. Η άσκηση ξεκινά στις 27 Φεβρου-
αρίου και έχει θέσει σε κατάσταση επιφυλακής 
τις ελληνικές Ενοπλες ∆υνάµεις. Ωστόσο, από 
τα υψηλά κλιµάκια της ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ εκ-
πέµπεται µήνυµα ψυχραιµίας, που προέρχεται 
και από τη συνάντηση που είχαν οι υπουργοί 
Αµυνας των δύο χωρών στις Βρυξέλλες.

Σύµφωνα µε πληροφορίες της Realnews, το 
θέµα της άσκησης «Γαλάζια Πατρίδα» συζητή-
θηκε ακροθιγώς στη συνάντηση που είχαν Απο-
στολάκης - Ακάρ στις Βρυξέλλες, µε τον Τούρκο 
υπουργό Αµυνας να υποστηρίζει ότι δεν πρό-
κειται να αποτελέσει σηµείο έντασης στις σχέ-
σεις των δύο χωρών. Ωστόσο, οι διαβεβαιώ-
σεις Ακάρ δεν προκαλούν εφησυχασµό στην 
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