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Ο 
ενθουσιασµός που προκλήθηκε στην 
κοινή γνώµη από την αποφασιστι-
κή αντίδραση των Ενόπλων ∆υνάµε-

ων στον Εβρο δεν εφησυχάζει τους επιτελ είς 
του ΓΕΕΘΑ, οι οποίοι επισηµαίνουν ότι «δεν 
επρόκειτο για µια µάχη, πρόκειται για πόλε-
µο, ο οποίος µόλις άρχισε και ενδεχοµένως θα 
κρατήσει πολύ». Είναι ένας πόλεµος µέσω του 
οποίου η Τουρκία επιχειρεί τη φθορά της Ελ-
λάδας σε πολλά επίπεδα. Πολιτικά, οικονοµικά 
και στρατιωτικά. Η Realnews αποκαλύπτει τους 
προβληµατισµούς που υπάρχουν στη στρατι-
ωτική ηγεσία της χώρας, τα µέτρα που έχουν 
ληφθεί και τα σχέδια που εξετάζονται για τις 
επόµενες µάχες. Ποια είναι τα ερωτήµατα που 
προκύπτουν από την κίνηση της Τουρκίας να 
«χτυπήσει» στον Εβρο και ποιες οι απαντήσεις 
που δίνονται από τους επιτελείς;

f Γιατί «επίθεση» στον Εβρο κι όχι στα νησιά;
Η Τουρκία επέλεξε τον Εβρο για να δηµιουρ-
γήσει ένα δεύτερο µέτωπο, στο οποίο η Ελ-
λάδα θα πρέπει να «ρίξει» δυνάµεις. Μετά 
το Αιγαίο, όπου το σύνολο του Στόλου αλλά 
και η Πολεµική Αεροπορία της χώρας κάθε 
µέρα σπαταλούν δυνάµεις στην αντιµετώ-
πιση προκλήσεων, τώρα και ο Στρατός Ξη-
ράς έχει να αντιµετωπίσει τον πόλεµο φθο-
ράς που επιχειρεί η Τουρκία. Στον Εβρο έ-
χουν µεταφερθεί δυνάµεις από άλλες περι-
οχές της χώρας και επιπλέον ουδείς µετατί-
θεται από τις µονάδες της περιοχής. Οι δυ-
νάµεις του Στρατού έχουν να αποτρέψουν 
την είσοδο σε παράνοµους µετανάστες και 
πρόσφυγες σε µια έκταση πολλών χιλιοµέ-
τρων, κάτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο να 
γίνει µε επιτυχία. Παρά τα δρακόντεια µέ-
τρα φρούρησης και αποτροπής, οµάδες µε-
ταναστών περνούν στο ελληνικό έδα-
φος, συλλαµβάνονται σε βά-
θος 1 χιλιοµέτρου και 
επαναπροωθού-
νται στο τουρ-
κικό έδαφος. 

∆ιαδικασία που δεν είναι εύκολη και πλέον έχει και ρίσκο.
f Ποιες είναι οι ανησυχίες;

Η Τουρκία προώθησε στον Εβρο 1.000 άνδρες των ειδικών 
δυνάµεων της στρατοχωροφυλακής. Πρόκειται για δύνα-
µη η οποία ανήκει πλέον στο υπουργείο Εσωτερικών και ό-
χι στο υπουργείο Αµυνας. Οι δυνάµεις αυτές, παρά το γεγο-
νός ότι θεωρούνται πλέον «αστυνοµικές», έχουν στρατιωτι-
κό εξοπλισµό και εκπαίδευση. Οι ανησυχίες που υπάρχουν 
έχουν να κάνουν µε την πιθανότητα επεισοδίου µεταξύ Ελ-
λήνων και Τούρκων κατά τη διάρκεια κάποιας επαναπροώ-
θησης. Ακόµη χειρότερα, να υπάρξει περίπτωση αιχµαλω-
σίας, όπως εκείνη των δύο στρατιωτικών µας.
f Γιατί η Τουρκία δεν έχει εμπλέξει καθόλου τον στρατό της;

Είναι αξιοσηµείωτη η επιλογή της Τουρκίας να µη «στρα-
τιωτικοποιήσει» την κρίση στον Εβρο. Στην περιοχή δεν 

έχει εµφανιστεί ούτε ένας στρατιώτης και είναι εκκω-
φαντική η σιωπή του συνήθως λαλίστατου υπουρ-
γού Αµυνας Χουλουσί Ακάρ. ∆εν έχει πει λέξη! Αυ-
τή η συµπεριφορά δείχνει ότι οι Τούρκοι έχουν στο 
µυαλό τους το ενδεχόµενο κλιµάκωσης της κρίσης 
στον Εβρο και γι’ αυτό «κρατούν πίσω» τις στρατι-
ωτικές δυνάµεις. 
f Εχει δυνάμεις η Τουρκία στον Εβρο;
Παρά το γεγονός ότι κάποιες από τις στρατιωτικές 
δυνάµεις της Τουρκίας έχουν µεταφερθεί από τη 
Θράκη στη Συρία, η στρατιωτική της παρουσία στην 
περιοχή είναι σηµαντική. Η µετακίνηση δυνάµεων 

στη Συρία δεν γίνεται επειδή της λείπει κό-
σµος εκεί, αλλά επειδή η Τουρκία 

θέλει όλες οι µονάδες του 
στρατού της να περ-
νούν από πραγµατι-
κές πολεµικές επιχει-
ρήσεις, ώστε να α-

ποκτούν εµπειρίες. Να σηµειωθεί ότι πολλοί 
από τους 33 νεκρούς στη Συρία από τον ρω-
σικό βοµβαρδισµό ήταν στρατιώτες που υπη-
ρετούσαν σε τµήµα µονάδας που είχε µετα-
φερθεί από την ανατολική Θράκη στη Συρία.

f Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που κα-
λούνται να αντιμετωπίσουν οι Ελληνες επιτελείς;

Τη φθορά µέσων και προσωπικού. Μια πα-
ρατεταµένη περίοδος επιφυλακής και αψι-
µαχιών χωρίς νόηµα µπορεί να προκαλέσει 
κόπωση και τελικά χαλάρωση, η οποία, µε 
τη σειρά της, µπορεί να οδηγήσει στην εκ-
δήλωση κάποιας επιθετικής ενέργειας από 
την Τουρκία. Αυτό προσπαθούν να διαχει-
ριστούν οι επιτελείς του ΓΕΕΘΑ, που έχουν 
προετοιµάσει τις δυνάµεις τους για µια «α-
ναµέτρηση» που θα κρατήσει πολύ.

f Η ανησυχία του «τυχαίου»
Οι στρατηγοί ανησυχούν για τις ανεξέλεγκτες 
ένοπλες οµάδες που εµφανίστηκαν στον Ε-
βρο και έχουν εκφράσει αυτές τις ανησυχίες 
στους πολιτικούς τους προϊσταµένους. Οι Ε-
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