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Η 
ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Ελλά-
δα άντεξε και αντιµετώπισε τον υβριδι-
κό πόλεµο του Ερντογάν δεν έχει οδη-

γήσει την κυβέρνηση σε εφησυχασµό. Η Αθή-
να παρακολουθεί µε ανησυχία τις εξελίξεις στον 
Εβρο και στα νησιά και προβληµατίζεται για τις 
επόµενες κινήσεις του σουλτάνου.

Στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκεται το µέ-
τωπο του Εβρου, όπου έχει εκδηλωθεί έως τώ-
ρα η κύρια τουρκική πίεση. Το γεγονός ότι ο 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιµένει να διατηρεί 
έναν µεγάλο αριθµό προσφύγων στα σύνορα, 
ενώ ανακοίνωσε πως θα στείλει εκεί και 1.000 
στρατοχωροφύλακες για να αποτρέψει τις επα-
ναπροωθήσεις από την ελληνική πλευρά, προ-
καλεί ιδιαίτερο προβληµατισµό. Στο υπουργείο 
Εθνικής Αµυνας φοβούνται το ενδεχόµενο να 
εκδηλωθεί µέσα στις επόµενες ηµέρες απόπει-
ρα «οργανωµένης εισβολής» σε ελληνικό έδα-
φος. Οι ελληνικές Αρχές, άλλωστε, τις προηγού-
µενες ηµέρες διαπίστωσαν πως οι έφοδοι των 
µεταναστών γίνονταν µε τη βοήθεια και την 
κάλυψη της τουρκικής αστυνοµίας και ότι στις 
επιθέσεις αυτές χρησιµοποιήθηκαν χηµικά και 
δακρυγόνα. Αυτή η τακτική δεν αποκλείεται να 
επαναληφθεί σε πολύ µεγαλύτερη κλίµακα στο 
εγγύς µέλλον. Στο επιτελείο του πρωθυπουργού 
αντιλαµβάνονται πως ο Ερντογάν έχει ενοχληθεί 
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από το γεγονός ότι η Ελλάδα αντιστάθηκε, έκλεισε τα σύνορα και απέτρε-
ψε τα σχέδιά του, αλλά και από την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη που εκδηλώθη-
κε απέναντι στη χώρα µας. Θεωρούν πολύ πιθανό το ενδεχόµενο ο Ερντο-
γάν να επιµείνει, µε στόχο να πετύχει το ρήγµα και να µπορεί να ισχυριστεί 
στη χώρα του ότι έστειλε, όπως είχε υποσχεθεί, τους πρόσφυγες στην Ε.Ε.

Αν και στην κυβέρνηση θεωρούν ότι η συµφωνία ανάµεσα στον Βλα-
ντιµίρ Πούτιν και τον Ερντογάν για εκεχειρία στην Ιντλίµπ θα µπορούσε 
να οδηγήσει σε αποκλιµάκωση, πιστεύουν πως ο κίνδυνος στον Εβρο πα-
ραµένει υψηλός για τις επόµενες ηµέρες και εβδοµάδες. Στο πλαίσιο αυ-
τό, το δεύτερο ενδεχόµενο που τους ανησυχεί είναι η εκδήλωση προβο-
κάτσιας ή κάποιο ατύχηµα που θα µπορούσε να προκαλέσει ραγδαία κλι-

µάκωση της έντασης ανάµεσα σε Ελλάδα και 
Τουρκία. Πέρα από τον Εβρο, πάντως, στην κυ-
βέρνηση υπάρχει ανησυχία και για τα νησιά, 
όπου το ακραίο σενάριο είναι µια συντονισµέ-
νη απόπειρα απόβασης µε εκατοντάδες βάρ-
κες, πιθανότατα µια ήρεµη από πλευράς καιρι-
κών συνθηκών νύχτα. Προς το παρόν, η ετοιµό-
τητα του Στόλου και του Λιµενικού αλλά και οι 
ισχυροί νοτιάδες δεν έχουν ευνοήσει την ανά-
πτυξη µιας συντονισµένης τουρκικής προσπά-
θειας, ωστόσο ο καιρός βελτιώνεται. Τα νησιά 
θεωρούνται το πλέον ευάλωτο σηµείο της ελ-

ληνικής επικράτειας και στη δική τους προστασία απέβλεπε η κυβερνη-
τική απόφαση να µη δέχεται η Ελλάδα αιτήσεις ασύλου για έναν µήνα, 
που στην πραγµατικότητα ακροβατεί στα όρια της διεθνούς νοµιµότητας.

«Αποβάσεις» σε βραχονησίδες
Στο υπουργείο Εξωτερικών αλλά και στο πρωθυπουργικό περιβάλλον, πά-
ντως, δεν αποκλείουν απόπειρα του Ερντογάν να ανοίξει και άλλα µέτωπα 
και να βάλει και άλλα ζητήµατα στο τραπέζι. Ενα από αυτά είναι να στείλει 
τις βάρκες µε τους µετανάστες σε µικρά νησιά και βραχονησίδες, είτε για να 

δώσει έµφαση στους τουρκικούς ισχυρισµούς 
για γκρίζες ζώνες και αµφισβητούµενα νησιά, 
είτε για να προβάλει εµφατικά τις τουρκικές δι-
εκδικήσεις για δικαιώµατα έρευνας και διάσω-
σης στα ελληνικά νερά.

Για τον λόγο αυτόν στο υπουργείο Εξωτερι-
κών δεν υπάρχει καµία χαλάρωση, ανεξάρτη-
τα από το τι συµβαίνει στον Εβρο. Ο Ερντογάν 
είναι, ούτως ή άλλως, απρόβλεπτος και διπλω-
µατικοί κύκλοι δεν αποκλείουν το ενδεχόµενο 
να ανοίξει µέτωπο και αλλού, µε την αποστο-
λή π.χ. ενός ερευνητικού σκάφους στην περι-
οχή που ορίζεται από την τουρκολιβυκή συµ-
φωνία, νοτίως της Κρήτης. Οπως λένε χαρακτη-
ριστικά αυτοί οι κύκλοι, το συγκεκριµένο σε-
νάριο έχει ισχυρές πιθανότητες να εκδηλωθεί 
σε περίπτωση που ο σουλτάνος δεν πετύχει τί-
ποτε στον Εβρο. Το εν λόγω σενάριο, πάντως, 
ενισχύεται και από τη NAVTEX που εξέδωσε το 
βράδυ της Πέµπτης η Τουρκία για την περιοχή.

Στο υπουργείο Εξωτερικών, σε κάθε περίπτω-
ση, ανεξάρτητα από τη στάση των Τούρκων, 
κινούνται µε διπλή στόχευση στο µέτωπο του 
µεταναστευτικού. Αφενός να διατηρηθεί αρ-
ραγές το ευρωπαϊκό µέτωπο που υπάρχει αυ-
τή τη στιγµή, µετά και την παρουσία των Ευ-
ρωπαίων αξιωµατούχων στον Εβρο, και αφε-
τέρου να βρεθούν οι τρόποι απεγκλωβισµού 
από την κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί. Σε 
αυτό το πλαίσιο, η ελληνική κυβέρνηση κινεί-
ται σε όλα τα επίπεδα στην Ευρωπαϊκή Ενωση, 
προκειµένου να αλλάξει η ευρωπαϊκή πολιτική 

Στο υπουργείο Εθνικής Αµυνας 
φοβούνται το ενδεχόµενο 
να εκδηλωθεί απόπειρα 
«οργανωµένης εισβολής» 
σε ελληνικό έδαφος


