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Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Μ
πλόκο στα σχέδια του σουλτάνου για 
τη Λιβύη επιχειρεί να βάλει η Αθήνα 
με 10+1 κινήσεις που ξεδιπλώνονται 

στο διπλωματικό πεδίο - και όχι μόνο εκεί. Οι 
προκλήσεις της Αγκυρας έχουν προκαλέσει συ-
ναγερμό στην ελληνική κυβέρνηση, η οποία 
επιδιώκει όχι μόνο την ακύρωση του τουρκολι-
βυκού μνημονίου για την οριοθέτηση των θα-
λάσσιων ζωνών, αλλά και την αποτροπή μιας 
«μόνιμης» εγκατάστασης της Τουρκίας στην 
Τρίπολη, που δείχνει να είναι ο αντικειμενικός 
στόχος του Ταγίπ Ερντογάν. 

 Η Αθήνα διαβλέπει πως ο Ερντογάν επιχει-
ρεί να αναδειχθεί σε «προστάτη» της λιβυκής 
κυβέρνησης, με έναν διπλό στόχο. Βραχυπρό-
θεσμα θέλει να υπερασπιστεί τη συμφωνία που 
σύναψε στις 15 Δεκεμβρίου για τις θαλάσσι-
ες ζώνες, μεσοπρόθεσμα όμως να ελέγξει την 
κυβέρνηση που αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ, 
ώστε να δημιουργήσει εκεί ένα είδος «κατε-
χομένων» και ένα εξαρτώμενο πλήρως από 
την Aγκυρα καθεστώς. Αυτό θα επέτρεπε στην 
Τουρκία να έχει λόγο και ρόλο σε ό,τι αφορά 

Μπλόκο στον σουλτάνο!
Οι 10+1 κινήσεις 
της Ελλάδας για 
να ακυρωθούν τα 
σχέδια Τουρκίας 
και Λιβύης. 
Συναγερμός σε 
διπλωματικό 
και στρατιωτικό 
επίπεδο

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας για τον αγωγό Eastmed, 
επισπεύδονται οι διαδικασίες για την οριοθέτηση των ΑΟΖ με 
Ιταλία και Αίγυπτο και επιδιώκεται η πιο ενεργή εμπλοκή της 
Γαλλίας και των ΗΠΑ στη νοτιοανατολική Μεσόγειο

Η απάντηση  
της Αθήνας

τόσο τις θαλάσσιες ζώνες στην ανατολική Μεσόγειο 
όσο και τις προσφυγικές ροές από τα λιβυκά παρά-
λια προς την Ευρώπη.

Η κυβέρνηση της Λιβύης μπορεί να είναι ανα-
γνωρισμένη από τον ΟΗΕ, είναι όμως εξαιρετικά 
αδύναμη και δέχεται μεγάλη πίεση από τις δυνά-
μεις του στρατηγού Χαλίφα Χαφτάρ, που ελέγχουν 
την ανατολική Λιβύη. Η αγωνία της για στρατιωτι-
κή βοήθεια δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για τα 
σχέδια του σουλτάνου. Για να αποτρέψει τα σχέδια 
αυτά και μαζί τους πολύ δυσμενείς εξελίξεις για τη 
χώρα μας, η ελληνική κυβέρνηση έχει βγάλει όλα 
τα όπλα της στο τραπέζι. 

1 Εχει προσεγγίσει για το θέμα αυτό την Αίγυπτο, 
που υποστηρίζει τον στρατηγό Χαφτάρ και εί-

ναι σφόδρα αντίθετη στο τουρκολιβυκό μνημόνιο. 

2 Εχει ζητήσει από τον γενικό γραμματέα του 
ΟΗΕ να μην πρωτοκολληθεί η συμφωνία Λι-

βύης-Τουρκίας από το Τμήμα Ωκεάνιων υποθέσε-
ων και Δικαίου της Θάλασσας και να μην αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. Το ίδιο έχει ζητή-
σει και η Αίγυπτος και γι’ αυτό ο ΟΗΕ, που συνήθως 
δεν επεμβαίνει σε αυτά, καθυστερεί. 

3 Εχει ζητήσει, τελευταία και δημόσια, μέσω της 
συνέντευξης του πρωθυπουργού Κυριάκου 

Μητσοτάκη, να είναι παρούσα στην ειρηνευτική 
σύνοδο για τη Λιβύη. 

4Ο πρωθυπουργός έχει προγραμματίσει 
να θέσει το ζήτημα της παράνομης τουρ-

κικής συμφωνίας και της αποσταθεροποίησης 
που προκαλεί η δραστηριότητα της Τουρκίας 
στην περιοχή στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, 
κατά την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον στις 
7 Ιανουαρίου. Το κλίμα είναι ευνοϊκό, αφού το 
Στέιτ Ντιπάρτμεντ αλλά και ο ίδιος ο Τραμπ δι-
εμήνυσαν στον σουλτάνο πως είναι αντίθετοι 
στην αποστολή στρατευμάτων. 

5 Η κυβέρνηση, με το ταξίδι του υπουργού 
Εξωτερικών Νίκου Δένδια στη Βεγγάζη, 

προχώρησε σε αναβάθμιση των σχέσεων της 
Ελλάδας με τον αντιπολιτευόμενο την κυβέρ-
νηση της Τρίπολης στρατηγό Χαφτάρ, που έχει 
ταχθεί κατά της τουρκολιβυκής συμφωνίας. 

6 Σε συμφωνία με το Ισραήλ και την Κύπρο, 
η Αθήνα επέσπευσε τις διαδικασίες για την 

υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας για τον 
αγωγό EastMed. Ο αγωγός αυτός, που θα πο-
ντιστεί από την Κύπρο έως την Κρήτη, αποτε-
λεί έμπρακτη ακύρωση της τουρκολιβυκής συμ-
φωνίας και αναγνώριση από το Ισραήλ και την 
Κύπρο ότι η εν λόγω περιοχή αποτελεί ελληνική 
θαλάσσια ζώνη. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό 
το άρθρο αρ. 10 της διακρατικής συμφωνίας, 
με το οποίο τα τρία μέρη συμφωνούν να υπε-
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ρασπιστούν τον αγωγό, κάτι που στην πράξη µετατρέπει την 
τριµερή συνεργασία σε συµµαχία. 

7 Η Αθήνα επισπεύδει, επίσης, τις διαδικασίες για οριοθέ-
τηση ΑΟΖ µε την Ιταλία και την Αίγυπτο. Η πρώτη συνά-

ντηση µε τους Ιταλούς εµπειρογνώµονες έγινε σε καλό κλίµα 
στις 30 ∆εκεµβρίου, ενώ στις 8 Ιανουαρίου έχει προγραµµα-
τιστεί συνάντηση µε τα αιγυπτιακά κλιµάκια.

8 Η Αθήνα στηρίζει την ιταλική πρωτοβουλία για την επι-
βολή από την Ε.Ε. µιας ζώνης απαγόρευσης πτήσεων στη 

Λιβύη, που θα έδενε τα χέρια των Τούρκων. Οµως, αυτή εί-
ναι µια πρωτοβουλία που δεν θέλει η Ρωσία.

9 Επιδιώκει, επίσης, την πιο ενεργή εµπλοκή της Γαλλίας 
στα τεκταινόµενα στην ανατολική Μεσόγειο, µέσω της 

τετραµερούς µε Κύπρο και Αίγυπτο που θα γίνει την ερχόµε-
νη εβδοµάδα στο Κάιρο. 

10Η ελληνική κυβέρνηση έχει διαµηνύσει σε όλους τους 
τόνους προς την Τουρκία ότι θα υπερασπιστεί τα δι-

καιώµατά της στη ζώνη που αναφέρεται η τουρκολιβυκή συµ-
φωνία. Η Αθήνα εξετάζει και το ενδεχόµενο (στο Πεντάγω-
νο γίνονται τέτοιες σκέψεις) να µην επιτρέψει διέλευση τυ-
χόν τουρκικών ενισχύσεων προς τη Λιβύη από τον ελληνικό 
εναέριο ή και θαλάσσιο χώρο. 

11Η Ελλάδα, τέλος, ενισχύει τη στρατιωτική της παρου-
σία στην Κρήτη και το Πολεµικό της Ναυτικό. Η Αθή-

να έχει ζητήσει από τις ΗΠΑ την παραχώρηση δύο καταδρο-
µικών κλάσης Ticonderoga, που θα ενισχύσουν σηµαντικά 
την αντιαεροπορική οµπρέλα νοτίως της Κρήτης.

Η ΑΘΗΝΑ επιδιώκει όχι μόνο την ακύρωση του 
τουρκολιβυκού μνημονίου για την οριοθέτηση των 
θαλάσσιων ζωνών, αλλά και την αποτροπή μιας 
«μόνιμης» εγκατάστασης της Τουρκίας στην Τρίπολη

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ προσπαθεί να βρει άμεσες λύσεις 
για την ισχυροποίηση των Ενόπλων ∆υνάμεων. 
Το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι οικονομικοί πόροι, 
αλλά και ο χρόνος, που πιέζει αφόρητα

Αν ενταχθούν στον 
ελληνικό Στόλο, θα 
αποτελέσουν δύο 
πλατφόρμες που με 
τον οπλισμό τους θα 
«κλειδώσουν» μεγάλες 
περιοχές του Αιγαίου

µένοι να παραχωρήσουν στην Ελλάδα δύο τέτοια 
πλοία µε αυτόν τον οπλισµό. Oπως αναφέρουν στη 
Realnews ανώτατες πηγές του Πoλεµικού Ναυτικού, 
µόνο έτσι αξίζει να µπούµε στη διαδικασία για να 
εντάξουµε τα Ticonderoga στον Στόλο. Επί της ουσί-
ας, τα δύο καταδροµικά θα αποτελέσουν δύο πλατ-
φόρµες που µε τον οπλισµό τους θα «κλειδώσουν» 
µεγάλες περιοχές του Αιγαίου. 

∆εν είναι ακόµη σαφές αν οι Αµερικανοί έχουν την 
πρόθεση να προχωρήσουν σε αυτή τη σηµαντική κί-
νηση βοήθειας της Ελλάδας. Και αυτό γιατί είναι βέ-
βαιο πως θα υπάρξει τουρκική γκρίνια και αντίδραση 
σε µια ουσιαστική ενίσχυση του ελληνικού Στόλου. 

Από την άλλη πλευρά, πηγές του ΥΠΕΘΑ και του 
ΓΕΝ επισηµαίνουν ότι οι ΗΠΑ έχουν κάθε λόγο να 
δώσουν τα πλοία στην Ελλάδα, η οποία τα τελευ-
ταία χρόνια έχει παραχωρήσει πολύτιµες διευκο-
λύνσεις στους Αµερικανούς, εκτός Σούδας. Οι Αµε-
ρικανοί χρησιµοποιούν και αξιοποιούν στρατιωτι-
κές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα και το αντάλ-
λαγµα που έχουµε εισπράξει δεν µπορεί να χαρα-
κτηριστεί ικανοποιητικό. Μερικά παλαιά οπλικά συ-
στήµατα, τα οποία δεν αναβαθµίζουν δραµατικά τις 
επιχειρησιακές ικανότητες των Ενόπλων ∆υνάµεων, 
είναι το µικρό κέρδος της Ελλάδας.

Επιπλέον, οι ίδιες πηγές υπενθυµίζουν ότι η Ελλά-

 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ στη νοτιοανατολική Μεσόγειο και 
κυρίως η διαρκώς κλιµακούµενη τουρκική επιθετι-
κότητα έχουν προκαλέσει την ενεργοποίηση των 
αντανακλαστικών της Αθήνας. Η διπλωµατική αντι-
µετώπιση της Αγκυρας δεν αρκεί και η ανάγκη εκπο-
µπής µηνύµατος ισχυρής αποτροπής είναι προϋπό-
θεση για να χαλιναγωγηθεί η Τουρκία. Αυτός είναι 
ο λόγος που η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει άµε-
σες λύσεις για την ισχυροποίηση των Ενόπλων ∆υ-
νάµεων. Το πρόβληµα δεν είναι µόνο οι οικονοµι-
κοί πόροι, αλλά και ο χρόνος, που πιέζει αφόρητα. 
Γι’ αυτό και εξετάζονται πολλές λύσεις οπλικών συ-
στηµάτων που µπορούν να παραχωρηθούν από τις 
ΗΠΑ και να ενταχθούν γρήγορα στο ελληνικό οπλο-
στάσιο. Λίγες ηµέρες πριν από το κρίσιµο ραντεβού 
Ντόναλντ Τραµπ - Κυριάκου Μητσοτάκη, µία από 
αυτές τις προτάσεις που έχουν να κάνουν µε την ενί-
σχυση του Στόλου ακούει στο όνοµα Ticonderoga! 
Το αµερικανικό ναυτικό αποφάσισε να µην προχω-
ρήσει στον εκσυγχρονισµό των έξι καταδροµικών 
του πλοίων κλάσης Ticonderoga και να τα αποσύ-
ρει µέχρι το 2022. Πρόκειται για θηριώδη σε µέγε-
θος αλλά και σε οπλισµό πλοία! Το µέγεθός τους εί-
ναι ένα πρόβληµα για τον ελληνικό Στόλο, αφού δεν 
µπορούν να ελλιµενιστούν στον Ναύσταθµο της Σα-
λαµίνας. Το πρόβληµα αυτό λύνεται, αφού υπάρχει 

η Σούδα, στην οποία µπορούν να δέσουν τα κατα-
δροµικά, που έχουν βύθισµα 10 µέτρων.

Το δεύτερο πρόβληµα είναι ότι το πλήρωµα αυ-
τών των πλοίων ξεπερνά τα 350 άτοµα! Που σηµαί-
νει ότι 700 στελέχη του Πολεµικού Ναυτικού και οι 
οικογένειές τους θα πρέπει να µετατεθούν στην Κρή-
τη, κάτι που απαιτεί και τη δηµιουργία ανάλογων 
υποδοµών. Και αυτό το πρόβληµα, όµως, λύνεται. 

Αυτά τα προβλήµατα αντισταθµίζονται από το τι 
µπορούν να προσφέρουν τα δύο καταδροµικά κλά-
σης Ticonderoga στο Πολεµικό Ναυτικό, αλλά και γε-
νικότερα στην άµυνα της χώρας, στο Αιγαίο. Ο Στό-
λος ζητά εδώ και χρόνια πολεµικά πλοία τα οποία 

θα παρέχουν αξιόπιστη αντιαεροπορική άµυνα πε-
ριοχής. Αυτή είναι η πρώτη απαίτηση που έχουν οι 
ναύαρχοι και για τα νέα πλοία που συζητά να απο-
κτήσει το Πολεµικό Ναυτικό τα επόµενα χρόνια, µε 
πρώτη επιλογή τις γαλλικές φρεγάτες Bellhara. Τα 
αµερικανικά καταδροµικά Ticonderoga παρέχουν 
αυτή τη δυνατότητα µε τον οπλισµό που διαθέτουν.

Τα Ticonderoga είναι εξοπλισµένα µε AEGIS και 
διαθέτουν δύο κάθετους εκτοξευτές Mark 41 και 
φόρτο 122 βληµάτων, στα οποία περιλαµβάνονται 
Tomahawk, SM-2, SM-3, ESSM και ASROC.

Το ερώτηµα είναι αν οι Αµερικανοί είναι διατεθει-

δα εν µέσω κρίσης βρήκε τα χρήµατα για να προχω-
ρήσει σηµαντικά προγράµµατα αναβάθµισης οπλι-
κών της συστηµάτων, από τα οποία επωφελούνται 
µεγάλες αµερικανικές εταιρείες. Ο εκσυγχρονισµός 
84 µαχητικών αεροσκαφών F-16 είναι το πιο χαρα-
κτηριστικό παράδειγµα.

Η περίπτωση των καταδροµικών Ticonderoga βρί-
σκεται στην ατζέντα της αντιπροσωπείας που θα συ-
νοδεύσει τον πρωθυπουργό Κυρ. Μητσοτάκη στην 
Ουάσιγκτον για τη συνάντηση µε τον Αµερικανό 
Πρόεδρο Ντ. Τραµπ.

ΠΑΡΙΣ ΚΑΡΒΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΤΟΥΡΚΙΑ έχει ξεκινήσει εδώ και ηµέρες τη µε-
ταφορά παραστρατιωτικών της τµηµάτων στη Λι-
βύη. Πρόκειται για Σύρους αντικαθεστωτικούς του 
Ασαντ, τζιχαντιστές. Αυτό ειναι το εύκολο κοµµάτι 
της νέας στρατιωτικής εµπειρίας στην οποία µπλέ-
κει τη χώρα του ο Ερντογάν. Το θέµα είναι τι θα κά-
νει όταν θα πρέπει να µεταφέρει στρατιωτικές δυ-
νάµεις διανύοντας µια απόσταση 2.000 χιλιοµέ-
τρων, στην οποία παρεµβάλλονται Ελλάδα και Αί-
γυπτος; Το δεύτερο ερώτηµα που εύλογα προκύ-
πτει είναι αν η Ελλάδα σκοπεύει να εµπλακεί στην 
υπόθεση. Ολες οι πληροφορίες δείχνουν πως δεν 
υπάρχουν τέτοιες προθέσεις, εκτός αν η όποια επι-
χείρηση ανακοπής της τουρκικής στρατιωτικής βο-
ήθειας στη Λιβύη έχει τη σφραγίδα απόφασης κά-
ποιου διεθνούς οργανισµού. Ούτε αυτό µοιάζει πι-
θανό. Ετσι κι αλλιώς, πάντως, η τουρκική επιχείρη-
ση έχει µεγάλο ρίσκο για την Τουρκία.
Η δήλωση του Τούρκου αντιπροέδρου Φουάτ 
Οκτάι, σύµφωνα µε την οποία η χώρα του «πιθα-
νόν να µη στείλει στρατιώτες στη Λιβύη, αν οι δυ-
νάµεις που είναι πιστές στον στρατηγό Χαλίφα Χα-
φτάρ σταµατήσουν τις επιθέσεις εναντίον της δι-
εθνώς αναγνωρισµένης κυβέρνησης στην Τρίπο-
λη και οπισθοχωρήσουν», δεν έγινε τυχαία. Στην 
Αγκυρα το καθεστώς Ερντογάν, παρά τις αλαζονι-
κές δηλώσεις, έχει καταλάβει ότι η περιπέτεια στη 
Λιβύη είναι πολύ επικίνδυνη. Οι τουρκικές Ενοπλες 
∆υνάµεις καλούνται να υποστηρίξουν µια επιχείρη-
ση που θα γίνει 2.000 χλµ. µακριά από την Τουρ-
κία, χωρίς να έχουν καµία δυνατότητα υποστή-
ριξης από χώρες γειτονικές της Λιβύης. Ο τουρ-
κικός στρατός δεν έχει πραγµατοποιήσει ποτέ τέ-
τοια επιχείρηση.
 ΠΑΡΙΣ ΚΑΡΒΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ

Το μεγάλο ρίσκο 
της Αγκυρας

ΘΑ ΣΤΕΙΛΕΙ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ 
ΣΤΗ ΛΙΒΥΗ;

Στο τραπέζι η αγορά 
δύο αµερικανικών 

καταδροµικών πλοίων


