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ΤΟ ΘΕΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Σ
τις 15 Μαρτίου οι στρατιώτες που υπη-
ρετούν στη Μεγίστη είχαν «χαρές και πα-
νηγύρια». Οι µεταθέσεις τους είχαν έρ-

θει και όλοι ετοιµάζονταν για αναχώρηση, µε-
τά από πολύµηνη υπηρεσία στο Καστελλόριζο. 
∆ύο 24ωρα µετά, τα χαµόγελα «πάγωσαν» µα-
ζί µε τις µεταθέσεις! Η µετακίνηση των «παλαι-
ών» οπλιτών πάει έναν µήνα πίσω και, όσο κι αν 
για την απόφαση αυτή υπήρξε προσπάθεια να 
αποσυνδεθεί από τα ελληνοτουρκικά, άπαντες 
την εντάσσουν στο «άγριο κλίµα» των ηµερών. 
Το Καστελλόριζο αποτελεί τη µεγάλη ανησυχία 
των επιτελών του ΓΕΕΘΑ, κι ας είναι όλα τα βλέµ-
µατα στραµµένα στην κυπριακή ΑΟΖ.

Η Τουρκία πλέον είναι «ανοιχτό βιβλίο» σε ό,τι 
αφορά τις σκέψεις και τους σχεδιασµούς της. Οι 
προκλήσεις της εξελίχθηκαν µεθοδικά σε όλο το 
µήκος των ελληνοτουρκικών συνόρων, από τον 
εµβολισµό σκάφους στα Ιµια µέχρι την αιχµαλω-
σία Ελλήνων στρατιωτικών στον Εβρο. Ολα δεί-
χνουν ότι δεν θα αργήσει να περάσει στο επόµε-
νο κεφάλαιο, που εκ των πραγµάτων συνδέεται 
και µε όσα γίνονται στην κυπριακή ΑΟΖ.

Η πρώτη απειλή
Ποιο είναι το σενάριο που προβληµατίζει πε-
ρισσότερο το ΓΕΕΘΑ; Η πιθανότητα να υπάρξει 
τουρκική πίεση στο Καστελλόριζο είναι η πρώ-
τη απειλή που καλούνται να αντιµετωπίσουν οι 
επιτελείς. Τα σενάρια περιλαµβάνουν ακόµη 
και τα πιο ακραία, που θέλουν τους Τούρκους 
να επιχειρούν να «πατήσουν» στο νησί. Απίθα-
νο, γιατί δεν υπάρχει οποιοσδήποτε «µανδύας 
νοµιµότητας» µιας τέτοιας πράξης. Οι Τούρκοι 
πάντα «ενδύουν» τις προκλήσεις και τις επιθε-
τικές τους ενέργειες µε µια «δικολαβική επιχει-
ρηµατολογία». Το 1974, στην Κύπρο, επικαλέ-
στηκαν το προδοτικό πραξικόπηµα κατά του 
Μακαρίου και το γεγονός ότι ήταν «εγγυήτρια 
δύναµη». Στα Ιµια «έχτισαν» ολόκληρη επιχει-
ρηµατολογία για να έχουν να λένε -και να τους 
ακούν δυστυχώς- οι ξένοι. Στον Εβρο λένε ότι 
κάνουν όσα προβλέπουν οι διµερείς συµφω-
νίες και τίποτα παραπάνω. Για το Καστελλόρι-
ζο το µόνο που υπάρχει είναι η δήλωση Ντα-
βούτογλου που έχει πει ότι «το Καστελλόριζο 
βρίσκεται... κάπου στη Μεσόγειο».

Η ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας στο Καστελλόριζο προς το παρόν δεν 
εξετάζεται, για να μη δοθεί η εντύπωση κλιμάκωσης από την πλευρά της Ελλάδας. 
Εξετάζονται, όμως, όλα τα ενδεχόμενα για την ταχεία υποστήριξη του νησιού
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Του ΠΑΡΙ ΚΑΡΒΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ

 ΣΦΗΝΑ ΣΤΟ ΜΑΤΙ του σουλτά-
νου αποτελεί το Καστελλόριζο, γιατί 
το ακριτικό µας νησί και το νησιωτικό 
σύµπλεγµα της Μεγίστης που το πε-
ριβάλλει εµποδίζουν την Τουρκία να 
αποκτήσει µια µεγάλη ΑΟΖ στην ανα-
τολική Μεσόγειο. Αυτός είναι ο λόγος 
που οι Τούρκοι θα ήθελαν πολύ να 
«εξαφανίσουν» το Καστελλόριζο από 
τον χάρτη και δεν διστάζουν ενίοτε να 
το κάνουν, ευτυχώς µόνο στον χάρτη. 

Είναι ενδεικτικό πως στην τελευ-
ταία NAVTEX (οδηγία προς ναυτιλλο-
µένους) που εξέδωσε η Αγκυρα πριν 
από δύο εβδοµάδες «εξαφάνισε» το 
Καστελλόριζο από τον ελληνικό χάρ-
τη, υπενθυµίζοντας τα συµφέροντά 
της στο νοτιότερο άκρο των ελληνο-
τουρκικών συνόρων. Αυτό δεν είναι τυ-
χαίο, γίνεται συστηµατικά. Μάλιστα, το 
2011 το τουρκικό υπουργείο Εξωτερι-
κών είχε κάνει διάβηµα στον πρέσβη 
µας ότι το Καστελλόριζο δεν… υπάρ-
χει, καθώς επικάθεται στην τουρκική 
υφαλοκρηπίδα και δεν διαθέτει κανέ-
να δικαίωµα στην Αποκλειστική Οικο-
νοµική Ζώνη (ΑΟΖ). 

Οι Τούρκοι αντιλαµβάνονται πλή-
ρως τη στρατηγική σηµασία του Κα-
στελλόριζου. Ως κατοικηµένη νήσος 
έχει πλήρη δικαιώµατα σε υφαλο-
κρηπίδα και ΑΟΖ και αυτό, σύµφω-
να µε το ∆ίκαιο της Θάλασσας και 
τους κανόνες οριοθέτησης των θα-
λάσσιων ζωνών, περιορίζει ασφυκτι-
κά την ΑΟΖ της Τουρκίας στην ανα-
τολική Μεσόγειο. Η ύπαρξη του Κα-
στελλόριζου επιτρέπει στην ελληνική 
ΑΟΖ να αναπτυχθεί σε πλήρη έκταση 
και να συναντηθεί στη µέση γραµµή 
µε τις ΑΟΖ της Κύπρου και της Αιγύ-
πτου. Το Καστελλόριζο στερεί από την 
Τουρκία τη δυνατότητα να επεκτείνει 
την ΑΟΖ της και να αποκτήσει, όπως 
διακαώς επιθυµεί, θαλάσσια σύνορα 
µε την Αίγυπτο. Ακόµα πιο δύσκολα 
κάνει τα πράγµατα για την Αγκυρα το 
γεγονός πως το νοµικό καθεστώς του 
Καστελλόριζου δεν µπορεί να αµφι-
σβητηθεί. Η νήσος αναφέρεται ονο-
µαστικά στο άρθρο 15 της Συνθήκης 
της Λωζάνης του 1923, που καθόριζε 
την εκχώρηση της ∆ωδεκανήσου από 
την Τουρκία στην Ιταλία.

ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

«Σφήνα»
στο μάτι του
σουλτάνου το 
 Καστελλόριζο

Ετσι κι αλλιώς, το Καστελλόριζο είναι «οχυρω-
µένο και εξοπλισµένο». Υπάρχει, όµως, το σοβα-
ρό ενδεχόµενο η Τουρκία να στείλει πέριξ του νη-
σιού ένα ερευνητικό σκάφος, συνοδευόµενο από 
πολεµικά πλοία του τουρκικού ναυτικού. Μια τέ-
τοια κίνηση δεν µπορεί να αφήσει αδιάφορη την 
Ελλάδα, που θα πρέπει να αντιδράσει και να κά-
νει αισθητή την παρουσία της. ∆εν είναι εύκολη 
υπόθεση, αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση. Στο Κα-
στελλόριζο υπάρχει εδώ και πολύ καιρό µόνιµα 
πλοίο του ελληνικού στόλου, αλλά κι ένα υπο-
βρύχιο, όχι µόνο για να δηλώσουν την ελληνική 
παρουσία. Η µεγάλη διαφορά µε όσα συµβαί-
νουν στην Κύπρο, βέβαια, είναι ότι στο Καστελ-
λόριζο είµαστε τελείως µόνοι. ∆εν υπάρχει η δι-
εθνής ναυτική ασπίδα που πλέει στην κυπριακή 
ΑΟΖ. Ενα ρωσικό καταδροµικό κι ένα υποβρύ-
χιο, ένα ελικοπτεροφόρο των ΗΠΑ και συνοδευ-
τικά πλοία, τρία ισραηλινά πολεµικά, ένα βρετα-
νικό ελικοπτεροφόρο και δύο γαλλικές φρεγά-

τες έχουν δηµιουργήσει ένα αδιαπέραστο τεί-
χος έναντι των Τούρκων, που έχουν στην περι-
οχή της Κύπρου µία φρεγάτα, µία κορβέτα και 
το «Barbaros». Ο Ταγίπ Ερντογάν και το φερέ-
φωνό του, ο Μπουλούτ, µπορούν να γαβγίζουν 
όσο θέλουν, αλλά ξέρουν καλά ότι δεν µπορούν 
να δαγκώσουν. Θα είναι σκέτος παραλογισµός 
ακόµη και να το τολµήσουν. Η κατάσταση στην 
Κύπρο είναι λογικό να εντείνει τον εκνευρισµό 
της Αγκυρας. Ειδικά µετά τα ευρήµατα στην κυ-
πριακή ΑΟΖ. Ο διευθύνων σύµβουλος της ΕΝΙ 
χαρακτήρισε την ποιότητα του φυσικού αερίου 
στο οικόπεδο 6 της ΑΟΖ «εξαιρετική» και πρότει-
νε την υγροποίησή του στην Αίγυπτο και τη µε-
ταφορά του στην ευρωπαϊκή αγορά µε πλοία. 
Η Τουρκία δεν υπάρχει πουθενά. ∆εν αποκλεί-
εται, λοιπόν, ο τουρκικός εκνευρισµός να φέρει 
«φουρτούνα» στο Καστελλόριζο. Η Τουρκία το 
«δουλεύει» πολύ καιρό. Το Καστελλόριζο αερο-
πορικά είναι σχεδόν καθηµερινά αποκλεισµέ-
νο, αφού όποιο αεροσκάφος πετά στην περιο-
χή συναντά τουρκικά µαχητικά και ταυτόχρονα 
δέχεται κλήσεις στον ασύρµατο, όπου αναφέρε-
ται ψευδώς ότι ο εναέριος χώρος γύρω από το 
νησί είναι τουρκικός. Η ενίσχυση της στρατιω-
τικής παρουσίας στο Καστελλόριζο προς το πα-
ρόν δεν εξετάζεται, για να µη δοθεί η εντύπωση 
κλιµάκωσης από την πλευρά της Ελλάδας. Εξε-
τάζονται, όµως, όλα τα ενδεχόµενα για την τα-
χεία υποστήριξη του νησιού κάτω από οποιαδή-
ποτε ενδεχόµενα και συνθήκες. Το Καστελλόρι-
ζο είναι µακριά µόνο στον χάρτη…


