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Δεν θα πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο η Τουρκία να 
προχωρήσει σε κάποια επιθετική ενέργεια στην ελληνική 
υφαλοκρηπίδα και στην περιοχή του Καστελλόριζου, κάτι 
που θα καθιστούσε αναγκαία την ελληνική απάντηση

Το κακό 
σενάριο

Α
υξημένη ελληνική επαγρύπνηση είναι 
απαραίτητη το επόμενο διάστημα, κα-
θώς πάνω στο τραπέζι του Ρετζέπ Τα-

γίπ Ερντογάν βρίσκονται πολεμικά σενάρια. 
Στην Αθήνα είναι έντονη η ανησυχία ως προς 
το ενδεχόμενο να προσπαθήσει η Τουρκία, εκ 
νέου, να εκμεταλλευτεί μια περίοδο μετάβασης 
και προσωρινού κενού εξουσίας στην Ελλάδα, 
σε περίπτωση που η αξιωματική αντιπολίτευση 
κερδίσει τις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Η ένταση 
αναμένεται να κλιμακωθεί τον Ιούλιο, όταν το 
δεύτερο πλοίο-γεωτρύπανο της Τουρκίας, το 
«Γιαβούζ», θα φτάσει στην ανατολική Μεσό-
γειο για γεωτρήσεις. Εν τω μεταξύ, οι Τούρκοι 
έχουν αυξήσει κατακόρυφα την κατασκοπευτι-
κή τους δραστηριότητα στο Αιγαίο και ενισχύ-
ουν τις τελευταίες εβδομάδες τις επίλεκτες μονά-
δες τους στις ακτές του Αιγαίου, στο Ακσάζ, στη 
Μούγκλα, στο Κας και στην Αττάλεια. 

Καθώς οι τουρκικές προκλήσεις αυξάνονται 
καθημερινά, ένα θερμό επεισόδιο ή απλά ένα 
ατύχημα είναι πλέον, σύμφωνα με υψηλά ιστά-
μενους πολιτικούς και στρατιωτικούς κύκλους 
στην Αθήνα, ένα ορατό ενδεχόμενο. Εξαιρετικά 
κρίσιμο για τις εξελίξεις θεωρείται από διπλωμα-
τικές πηγές το διάστημα μετά την 29η Ιουνίου, 
γιατί τότε θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο σε σχέ-
ση με την αγορά των S-400 και τις αμερικανο-
τουρκικές σχέσεις. Αν και σε δηλώσεις του, την 
περασμένη Τετάρτη, ο Πρόεδρος Ερντογάν ξε-
καθάρισε πως οι ρωσικοί πύραυλοι έχουν ήδη 
αγοραστεί από την Τουρκία, στην Αγκυρα δεν 
θεωρούν τη ρήξη με τις ΗΠΑ τελειωμένη υπό-
θεση. Οι Τούρκοι εναποθέτουν τις ελπίδες τους 
στη συνάντηση ανάμεσα στον Ερντογάν και τον 

p.galiatsatos@realnews.gr

Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Πολεμικά σενάρια 
στο τραπέζι του Ερντογάν

Ανησυχία για το 
ενδεχόμενο η Αγκυρα 
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πολιτικής μετάβασης 
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εξουσίας στην Ελλάδα

Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, που θα γίνει στο περιθώριο της Συ-
νόδου του G20. Η Σύνοδος είναι προγραμματισμένη για τις 28 και 29 Ιου-
νίου και θα διεξαχθεί στην Οσάκα της Ιαπωνίας. 

Καθώς οι Τούρκοι καλλιεργούν προσδοκίες πως για το θέμα μπορεί να 
υπάρξει συνεννόηση σε επίπεδο κορυφής (στην ίδια Σύνοδο ο Ερντογάν 
θα συναντηθεί και με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν), διπλωματι-
κές πηγές θεωρούν πως μέχρι τότε θα αποφύγει να οδηγήσει τη σύγκρου-
ση στα άκρα. Σημαντικό ρόλο για τις αποφάσεις του Ερντογάν αναμένεται 
να παίξει και το αποτέλεσμα των επαναληπτικών εκλογών στην Κωνσταντι-
νούπολη, ενώ πριν από τη συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν το θέμα των S-400 
αναμένεται να συζητηθεί και στη συνάντηση του Τούρκου υπουργού Αμυ-
νας Χουλουσί Ακάρ με τον Αμερικανό ομόλογό του Πάτρικ Σάναχαν στην 
υπουργική Σύνοδο του ΝΑΤΟ στις 25 και 26 Ιουνίου στις Βρυξέλλες. Υπεν-
θυμίζεται πως στις 31 Ιουνίου εκπνέει και το τελεσίγραφο της Ουάσιγκτον 
προς την Τουρκία να μην αγοράσει τους S-400. Σε διαφορετική περίπτω-
ση, θα σταματήσει η προετοιμασία για την παράδοση των μαχητικών F-35. 

Το διάστημα μετά τις 29 Ιουνίου -και ειδικά εφόσον έχει επέλθει η ρήξη 
ανάμεσα σε Αμερικανούς και Τούρκους- θεωρείται από διπλωματικές πη-
γές ως το πλέον επικίνδυνο για την Ελλάδα. Ενας λόγος είναι ότι ο Ερντογάν, 
που θα βρεθεί υπό την πίεση αμερικανικών οικονομικών αλλά και στρατι-
ωτικών κυρώσεων (π.χ. διακοπή παράδοσης ανταλλακτικών για τα οπλικά 
συστήματα), θα πρέπει να κάνει μια αποφασιστική κίνηση για να αποκατα-

στήσει το πληγωμένο γόητρό του στο εσωτερι-
κό. Το πιο ήπιο σενάριο που βρίσκεται στο τρα-
πέζι είναι να προχωρήσει το πλοίο-γεωτρύπα-
νο «Φατίχ» ή το «Γιαβούζ» σε γεώτρηση στην 
κυπριακή ΑΟΖ. Αυτό, άλλωστε, έχει προαναγ-
γελθεί τόσο από τον ίδιο τον Ερντογάν όσο και 
από τους υπουργούς Εξωτερικών και Ενέρ-
γειας Τσαβούσογλου και Ντονμάζ. Ωστόσο, 
δεν θα πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο η 
Τουρκία να προχωρήσει και σε κάποια επιθετι-
κή ενέργεια στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και 
στην περιοχή του Καστελλόριζου, κάτι που θα 
καθιστούσε αναγκαία την ελληνική απάντηση, 
με όποιες συνέπειες θα έχει αυτό για την κλιμά-
κωση της κρίσης. 

Οι ανωτέρω διπλωματικές πηγές θεωρούν 
μια κίνηση του Ερντογάν κατά της Κύπρου και 
της Ελλάδας στην ανατολική Μεσόγειο ως ένα 
πολύ πιθανό σενάριο, καθώς η εναλλακτική της 
εκδήλωσης μιας επιθετικής πρωτοβουλίας στη 
Συρία είναι σαφώς πιο δύσκολη για τους Τούρ-
κους, αφού κινδυνεύουν είτε να βρεθούν απευ-


