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αντιδράσεών µας. Ουδεµία, όµως, ενέργεια θα 
έχει πιθανότητες επιτυχίας αν δεν συνοδεύε-
ται από επαρκή στρατιωτική ισχύ και επίδειξη 
αποφασιστικότητας κατάλληλης χρησιµοποίη-
σής της. Το θέατρο επιχειρήσεων του Λιβυκού 
Πελάγους προσφέρει ορισµένα πλεονεκτήµα-

τα στις δικές µας δυνάµεις, 
λόγω της εγγύτητας µε τις 
βασικές αµυντικές υποδο-
µές µας και της αντίστοιχης 
αποµάκρυνσης των τουρ-
κικών από τις δικές τους. Το 
πλεονέκτηµα, όµως, αυτό 
έχει ηµεροµηνία λήξεως σε 
περίπτωση ανάπτυξης βά-
σεων υποστήριξης στη Λι-
βύη, η χρήση και η σταδια-
κή αναβάθµιση των οποίων 
θα χειροτερεύσουν το αµυ-
ντικό µας πρόβληµα. Η νή-

σος Κρήτη διαθέτει τα χαρακτηριστικά και τις 
αναγκαίες υποδοµές για φιλοξενία όλων εκεί-
νων των στοιχείων που µπορούν να διεκδική-
σουν τον αεροναυτικό έλεγχο της περιοχής. 
Το αποτέλεσµα, όµως, σε µια αεροναυτική 
σύγκρουση στην περιοχή θα εξαρτηθεί από 
την επιτυχηµένη χρήση ενός δικτυοκεντρικού 
συστήµατος που θα επιτρέψει την πολλαπλή 
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Του ΠΑΡΙ ΚΑΡΒΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ

Η 
Ελλάδα προσπαθεί να αξιοποιήσει κά-
θε διπλωµατικό µέσο για να αποφύγει 
τη «σοβαρότερη από το 1974 ελληνο-

τουρκική κρίση», αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι 
δεν προετοιµάζεται για «στρατιωτική εµπλοκή 
µε την Τουρκία», µε πιθανότερο «πεδίο µάχης» 
την περιοχή νοτίως της Κρήτης. Η Τουρκία έχει 
ανακοινώσει την πρόθεσή της να στείλει στην 
περιοχή ερευνητικό σκάφος και γεωτρύπανο. 
Αυτό η Ελλάδα δεν πρόκειται να το ανεχθεί και 
δηλώνει αποφασισµένη να το εµποδίσει, ακόµη 
και µε τη χρήση στρατιωτικών µέσων.

Σύµφωνα µε όσα αναφέρει η οµάδα µελετητών του ΕΛΙΣΜΕ:
f Η Τουρκία, πλέον, επικεντρώνει την αµφισβήτησή της σε τµήµατα της 
ελληνικής υφαλοκρηπίδας που ορίζονται από το σύµπλεγµα του Καστελλό-
ριζου αλλά και νήσων του νοτιανατολικού Αιγαίου και αυτής της ίδιας της 
Κρήτης. Εκτιµάται ότι οποιαδήποτε τουρκική ενέργεια -σύµφωνα µε τις δη-
λώσεις της οµάδας του ΕΛΙΣΜΕ- πλέον των αναγκαίων διπλωµατικών αντι-
δράσεων θα πρέπει να οδηγήσει σε δυναµικές ενέργειες παρεµπόδισης 
των ερευνών. Ως εκ τούτου, το Λιβυκό Πέλαγος έχει πλέον προστεθεί στο 
ευρύ φάσµα των ελληνοτουρκικών διαφορών, αποτελώντας ένα ακόµη πι-
θανό θέατρο αεροναυτικών επιχειρήσεων, σε στενή πάντα συνάφεια (και 
πλήρως συνδεδεµένο) µε αυτό της ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου.
f Ενδεχόµενη επικράτηση των φιλοτουρκικών δυνάµεων στη Λιβύη θα 
έχει ως αποτέλεσµα (και σε εφαρµογή της πρόσφατης διµερούς συµφω-
νίας στρατιωτικής συνεργασίας) την αναβάθµιση των τουρκικών επιχειρη-
σιακών δυνατοτήτων στην περιοχή. Το πλεονέκτηµα αυτό αντισταθµίζεται 
από την ορθή χρήση της Κρήτης ως βάσης επιχειρήσεων µε την εκµετάλ-

ξύ Κρήτης και Λιβύης, µε ανεπτυγµένες τις δυ-
νάµεις των Patriot, Crotale NG/GR, Skyguard, 
S-300, Tor M1 κ.λπ., δίνει σοβαρό επιχειρησι-
ακό πλεονέκτηµα στην Ελλάδα. Η διάθεση των 
Mirage 2000E/BGM µε το δοκιµασµένο βλή-
µα AM-39 Exocet (antiship) κάνει τις τουρκι-
κές ναυτικές µονάδες πολύ ευάλωτες σε ολό-
κληρη την ανατολική Μεσόγειο.
f Αναµφίβολα, το ελληνικό «οπλοστάσιο» δι-
αθέτει και άλλες πολιτικές και διπλωµατικές επι-
λογές για την προάσπιση των συµφερόντων 
µας στην περιοχή. Εξυπακούεται ότι θα γίνε-
ται σταδιακή ενεργοποίηση των «εργαλείων» 
µας και οποιαδήποτε ένδειξη δροµολόγησης 
τουρκικών κινήσεων για έρευνες σε ελληνική 
υφαλοκρηπίδα θα προκαλέσει κλιµάκωση των 

Ρητή ευρωπαϊκή καταδίκη της Τουρκίας στη Σύνοδο 
Κορυφής επιδιώκει η ελληνική κυβέρνηση.
Οι διπλωµατικές γέφυρες µε Αίγυπτο και Ισραήλ
µετά τη συµφωνία για οριοθέτηση ΑΟΖ µε την Ιταλία

Στο υπουργείο Εθνικής Αµυνας και στο ΓΕΕ-
ΘΑ, όπως είναι φυσικό, επεξεργάζονται όλα τα 
σενάρια που έχουν έναν κοινό στόχο: να κα-
ταλάβει ο Ερντογάν ότι «δεν θα του περάσει».

Σε γενικές γραµµές -µιας και είναι αυτονόητο 
ότι πληροφορίες δεν µπορούν να δηµοσιοποιη-
θούν- τα σενάρια που εξετάζονται είναι τα εξής:

1Αποτροπή εισόδου τουρκικών ερευνητικών 
πλοίων ή γεωτρύπανου σε περιοχές ελληνι-

κών συµφερόντων. Εγινε το 2018, µε τη φρε-
γάτα «Νικηφόρος Φωκάς» στο Καστελλόριζο.

2Επιχείρηση σύλληψης του προσωπικού 
που θα επανδρώνει το πλοίο-γεωτρύπα-

νο. Στην Κύπρο είχαν εκδοθεί εντάλµατα σύλ-
ληψης τα οποία δεν συνοδεύτηκαν, βεβαίως, 
από τέτοιες επιχειρήσεις.

3Το πιο ακραίο σενάριο είναι η βύθιση του 
πλοίου-γεωτρύπανου. Υπάρχουν νοµικά ζη-

τήµατα τα οποία, όµως, µπορούν να ξεπερα-
στούν. Εχουν βρεθεί οι τρόποι γι’ αυτό.

Μόλις προχθές ολοκληρώθηκε µια µελέτη 
του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελε-
τών µε θέµα την τουρκική εµπλοκή στη Λιβύη, 
τις επιπτώσεις που αυτή έχει στα ελληνικά συµ-
φέροντα και τους τρόπους µε τους οποίους η 
Ελλάδα µπορεί να αντιδράσει στρατιωτικά. Σε 
µεγάλο βαθµό η µελέτη «αποτυπώνει» τα ελ-
ληνικά στρατιωτικά σχέδια.

λευση και αναβάθµιση των υπαρχουσών υποδοµών, αλλά και µε αναδιά-
ταξη δυνάµεων. Επί του παρόντος και παρά την ύπαρξη σηµαντικού αριθ-
µού τουρκικών µονάδων επιφανείας στα παράλια της Λιβύης, το Λιβυκό 
Πέλαγος µπορεί να αποτελέσει πλεονεκτικό για τη χώρα µας πεδίο αναµέ-
τρησης, τουλάχιστον σε αντιδιαστολή µε την ανατολική Μεσόγειο (περιοχή 
µεταξύ Κύπρου και συγκροτήµατος Μεγίστης). Αυτό το γεωγραφικό πλεο-
νέκτηµα επιβάλλεται να συµπληρωθεί άµεσα 
µε ορθές επιχειρησιακές κινήσεις, µε επιλογή 
κατάλληλων τακτικών και µε ταχεία ενίσχυση 
των αµυντικών δυνατοτήτων µας, τουλάχιστον 
στην έκταση που επιβάλλουν οι χρονικοί και οι-
κονοµικοί περιορισµοί. Σίγουρα η Αγκυρα εί-
ναι εν γνώσει αυτών των µειονεκτηµάτων, αλ-
λά για διαφόρους άλλους λόγους εµφανίζεται 
ως επισπεύδουσα σε µια κρίση, ίσως και σε µη 
απολύτως πλεονεκτικό γι’ αυτήν επιχειρησιακό 
περιβάλλον (όπως συνήθιζε µέχρι σήµερα).
f Οι δυνάµεις της Πολεµικής Αεροπορίας δι-
αθέτουν συγκριτικό πλεονέκτηµα για επιχει-
ρήσεις µεταξύ Κρήτης και Λιβύης. Οι αεροπο-
ρικές βάσεις της Κρήτης, αλλά και της δυτικής Ελλάδας (Ανδραβίδα, Αρα-
ξος, από όπου επιχείρησαν τα βελγικά F-16 το 2011 εναντίον στόχων της 
Λιβύης) προσφέρουν πολλές επιλογές για εκτέλεση επιθετικών/αµυντικών 
επιχειρήσεων µε τα ελληνικά F-16 (Block 50, 52+, 52+ ADV) και προστα-
σίας των µονάδων του Πολεµικού Ναυτικού. Η νατοϊκή και εθνική υποδο-
µή έγκαιρης προειδοποίησης της Κρήτης, σε συνδυασµό µε τα ιπτάµενα 
ελληνικά ραντάρ, παρέχει τη δυνατότητα πλήρους δικτυοκεντρικού ελέγ-
χου των επιχειρήσεων (Link 16, Link 11 πέραν του Link 1). Ο χώρος µετα-

H Ελλάδα δεν πρόκειται 
να ανεχθεί την αποστολή 
τουρκικού ερευνητικού 
σκάφους και γεωτρύπανου 
στη θαλάσσια περιοχή 
νοτίως της Κρήτης 

Πολε µικός 
συναγερµός
στο Πεντάγωνο
«∆εν θα περάσει του 
Ερντογάν», λέει η ηγεσία 
των Ενόπλων ∆υνάµεων, 
που έχει επεξεργαστεί 
3 σενάρια για αποτροπή 
τουρκικής πρόκλησης
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προσβολή του αντιπάλου µε κατάλληλα οπλι-
κά συστήµατα και από µη αναµενόµενες κα-
τευθύνσεις στον ελάχιστο χρόνο. Αναµφίβολα 
και οι αριθµοί (και κυρίως τα φερόµενα οπλι-
κά συστήµατα) έχουν τη σηµασία τους, αλλά 
η εκπαίδευση, το επίπεδο της διοικήσεως, το 
ορθό τακτικό δόγµα και ο παράγων χρόνος 
(ειδικά στο κύκλωµα ενηµέρωση-αξιολόγη-
ση-λήψη απόφασης-εφαρµογή σε όλα τα κλι-
µάκια µε βαρύτητα στην κορυφή της πολιτι-
κοστρατιωτικής ηγεσίας) µάλλον θα κρίνουν 
το αποτέλεσµα.

«Ολα θα κριθούν τους 
επόµενους µήνες»
Ο αντιπτέραρχος ε.α. Ευάγγελος Γεωργούσης, 
ιδιαίτερα έµπειρος όχι µόνο στο επιχειρησιακό 
κοµµάτι (έχει καταγράψει χιλιάδες ώρες πτή-
σεων µε µαχητικά αεροσκάφη), αλλά και στον 
σχεδιασµό επιχειρήσεων, πιστεύει ότι «το επό-
µενο εξάµηνο παρουσιάζει ισχυρές πιθανότη-
τες να είναι η περίοδος που θα κριθεί το σχέδιο 
Ερντογάν για τη “Γαλάζια Πατρίδα”. ∆ηλαδή, ο 
βαθµός αναγνώρισης της Τουρκίας ως περιφε-
ρειακής δύναµης που θα καθορίζει τις γεωπολι-
τικές εξελίξεις στην κεντρική και ανατολική Με-
σόγειο, κινούµενης µεταξύ των συµφερόντων 
των ΗΠΑ και της Ρωσίας για τη συγκεκριµένη 

περιοχή. Φαίνεται ότι, για λόγους που η ίδια 
θεωρεί σηµαντικούς, επισπεύδει τις ενέργειες 
εκείνες που κατά τη γνώµη της θα την καθιε-
ρώσουν, de facto, ως τη δύναµη στην περιοχή 
που καθορίζει τα πράγµατα κατά τα συµφέρο-
ντά της. Αυτό προκύπτει και από τη στάση της 
στον λιβυκό εµφύλιο, όπου εµπλέκεται, αδια-
φορώντας για τις αποφάσεις του Συµβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ και τις γεωτρήσεις που 
ήδη έχει κάνει στην κυπριακή ΑΟΖ.

 Σε αυτή την προσπάθειά της, γνωρίζει πως 
το ουσιαστικό εµπόδιο θα είναι ο Ελληνισµός 
(Ελλάδα - Κύπρος), µε τον οποίο θα έρθει σε 
σύγκρουση. Και το επιλέγει. Η εκτίµηση είναι 
ότι έχει αξιολογήσει το ενδεχόµενο πως φτά-
νοντας τα πράγµατα στα άκρα θα κερδίσει. 
Την Ε.Ε., ως ενιαία οντότητα, δεν τη θεωρεί 
ικανή και έτοιµη να εµπλακεί δραστικά σε θέ-
µατα εξωτερικής πολιτικής και άµυνας, προς 
υπεράσπιση των συµφερόντων κρατών-µελών 
της. Για τα συµφέροντα και τα γεωπολιτικά εν-
διαφέροντα των ΗΠΑ και της Ρωσίας στην πε-
ριοχή, θεωρεί ότι ήδη έχει δηµιουργήσει δε-
σµούς, φανερούς και κρυφούς, που της επι-
τρέπουν να κινείται ανάµεσά τους, κρατώντας 
καλές ισορροπίες. Οι περισσότεροι αναλυτές 
συµφωνούν στην άποψη ότι ο διεθνής παρά-
γων, αυτή την περίοδο, δεν φαίνεται διατεθει-

µένος να συγκρουστεί µε την Τουρ-
κία και να την επαναφέρει στις νόρ-
µες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου. Για την 
πολιτική της Τουρκίας και τα σχέ-
δια του Ερντογάν να γίνει ο “νέ-
ος Ατατούρκ” αυτό είναι µεγάλη 
ευκαιρία, ιδιαίτερα µετά από αυ-
τά που συµβαίνουν στις ΗΠΑ ενό-
ψει και των προεδρικών εκλογών.

Με όλα αυτά ως δεδοµένα, ο 
τουρκικός σχεδιασµός έχει µπει στη 
φάση υλοποίησης. Πρώτο του στάδιο 
η πρόκληση φόβου και ανησυχίας στο 
ελληνικό πολιτικό σύστηµα και στην ελλη-
νική κοινωνία (µε την αρωγή και των ελλη-
νικών ΜΜΕ). Με πολλούς τρόπους και ενέρ-
γειες η Τουρκία προσπαθεί να µας πείσει ότι 
είναι διατεθειµένη να φτάσει µέχρι τη θερµή 
σύγκρουση και ότι δεν υπάρχει χρόνος, 
πιέζοντας την ελληνική κυβέρνηση 
να µπει σε διαπραγµατεύσεις 
για όλα τα θέµατα που 
η ίδια θέτει. ∆ηλα-
δή για τα “ζωτι-
κά της συµφέρο-
ντα” που κάποιοι 
της αναγνώρι-
σαν ότι έχει και 

µε την υπογραφή τους, πριν από λίγα χρόνια. 
∆εν είναι καθόλου τυχαίο που ο Τούρκος πρέ-
σβης στην Αθήνα δεν χάνει ευκαιρία να τονί-
ζει ότι µας µένουν 2,5 µήνες να αποφασίσου-
µε τι θέλουµε: ειρήνη ή πόλεµο;».

 Ο κ. Γεωργούσης επισηµαίνει επίσης ότι «η 
ναυτική προβολή ισχύος που κάνει η Τουρκία 
στη Μεσόγειο, µε την εµπλοκή της στη Λιβύη 
και όχι µόνο, είναι ιδιαίτερα σοβαρή υπόθε-
ση, αλλά έχει και τα τρωτά επιχειρησιακά της 
σηµεία. ∆ιασπά ένα σοβαρό µέρος της ναυτι-
κής της δύναµης σε µια περιοχή που δύσκολα 
θα µπορέσει να το υποστηρίξει µε άλλες δυ-
νάµεις, αν απαιτηθεί να το καλύψει από πιθα-
νή ελληνική δράση. 

Σοβαρό πλήγµα
Θα ήταν ιδιαίτερα σοβαρό το πλήγµα για τη ναυ-
τική της ισχύ εάν αυτό το ναυτικό δυναµικό της 
εξουδετερωνόταν εντός 48 ωρών από συνδυα-
σµένες επιχειρήσεις των ελληνικών Ενόπλων ∆υ-
νάµεων. Εποµένως, το να συνοδεύεις ένα ερευ-
νητικό σκάφος ή ένα πλοίο γεωτρήσεων µε 3 
ή 5 φρεγάτες στα 200 µε 300 ναυτικά µίλια εί-
ναι φυσικά µια επίδειξη πολιτικής αποφασιστι-
κότητας, αλλά δεν είναι καθόλου δεδοµένες η 
επιχειρησιακή αποτελεσµατικότητά τους και η 
υποστήριξή τους, όταν αυτό πρέπει να γίνει δι-
αµέσου του αµυντικού συστήµατος της χώρας 
που τα συµφέροντά της απειλούνται.

 Θα λέγαµε λοιπόν, πως η λογική κατάληξη 
ή συµπέρασµα που προκύπτει για την προο-
πτική των σχέσεων Ελλάδας - Τουρκίας είναι 
ότι η λύση -η όποια λύση- έχει µια σταθερή 
βάση, αυτή της στρατιωτικής ισχύος των δύο 
χωρών. Αν αυτή (η λύση) προκύψει µέσω δι-
απραγµατεύσεων, το ειδικό βάρος αυτής της 
ισχύος και η ετοιµότητά της θα είναι συνεχώς 
στο µυαλό των διαπραγµατευοµένων. Αν γί-
νει ή δεν γίνει, µέσω θερµής αναµέτρησης, µι-
κρής ή µεγάλης, και πάλι η στρατιωτική ισχύς 
θα καθορίσει το αποτέλεσµα ή την αποτροπή 
της. Εκτιµώ πως αρκετοί πολιτικοί και στρατι-
ωτικοί ηγέτες, που είχαν την ευθύνη της άµυ-
νας της χώρας µας και κατ’ επέκταση της δια-
µόρφωσης της αναγκαίας στρατιωτικής ισχύ-
ος αυτής, σήµερα θα έχουν µετανιώσει που 
άφησαν τον χρόνο της τελευταίας 15ετίας να 
περάσει αναξιοποίητος. Οπως επίσης και που 
επέτρεψαν στις οικονοµικές συνθήκες να επι-

δράσουν και στον τοµέα αυ-
τόν, παρά τη χειροπια-

στή απειλή».


