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Σ
ε επιφυλακή βρίσκεται η ελληνική στρα-
τιωτική ηγεσία για όσα συµβαίνουν στο 
Αιγαίο και στην περιοχή της Κύπρου, τα 

οποία «επενδύονται» από σχεδόν καθηµερινές 
απειλές από την τουρκική ηγεσία. «Πρέπει να 
είµαστε έτοιµοι για όλα», λένε, χαρακτηριστικά, 
επιτελείς του ΓΕΕΘΑ. Η Αγκυρα δεν έχει σταµα-
τήσει να προκαλεί και να αφήνει υπονοούµε-
να ακόµη και για νέα εισβολή στην Κύπρο! Η 
ακροδεξιά πολιτικός Μεράλ Ακσενέρ θυµήθη-
κε το 1974 και το σύνθηµα «Η Αϊσέ µπορεί να 
πάει διακοπές», που είχε δώσει τότε ο Μπου-
λέντ Ετζεβίτ για να ξεκινήσει η επιχείρηση, και 
µας απείλησε ότι µπορεί και να ξαναπάει. Μό-
νο που αυτή τη φορά η κατάσταση δεν είναι 
και τόσο βολική για την Τουρκία και αυτό το 
γνωρίζει η Αγκυρα.

Η έναρξη γεωτρήσεων από την Exxon Mobil 
στο οικόπεδο 10 της κυπριακής ΑΟΖ έχει προ-
καλέσει εκνευρισµό στην Αγκυρα, που γνωρί-
ζει ότι δεν µπορεί να κάνει τίποτα περισσότε-
ρο από το να φωνάζει και να προκαλεί. Ωστό-
σο, ο πρώην πρωθυπουργός της Τουρκίας και 
νυν πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μπιναλί Γιλ-
ντιρίµ, απείλησε ακόµη και την Exxon Mobil. 

Μιλώντας σε εκδήλωση στο Πανεπιστήµιο της 
Σµύρνης για το ερευνητικό πλοίο «Piri Reis», το 
οποίο ήταν η αιτία της κρίσης του 1987, ο Γιλ-
ντιρίµ είπε ότι «οι µεγάλες εταιρείες που πραγ-
µατοποιούν έρευνες πρέπει να γνωρίζουν τα 
όριά τους. Η Τουρκία θα ανταποκριθεί σε όλες 
τις προσπάθειες αµφισβήτησης των νόµιµων 
συµφερόντων της στην ανατολική Μεσόγειο 
και στα δικαιώµατα της τουρκικής δηµοκρατί-
ας της βόρειας Κύπρου… Ολοι πρέπει να γνω-
ρίζουν ότι δεν θα εγκαταλείψουµε ούτε µια 
ίντσα των νόµιµων δικαιωµάτων και συµφε-
ρόντων µας στις θάλασσες». Ο πρόεδρος του 
τουρκικού Κοινοβουλίου υποστήριξε ότι η Ελ-
λάδα και η ελληνοκυπριακή κυβέρνηση παρα-
βιάζουν το διεθνές δίκαιο και προσπαθούν να 
αµφισβητήσουν τα συµφέροντα της Τουρκίας 
στις θάλασσες. «Τα τελευταία χρόνια έχει υπάρ-
ξει µια σοβαρή κρίση στο ζήτηµα της εξόρυ-
ξης υδρογονανθράκων στην περιοχή της Κύ-
πρου. Οι θάλασσες είναι κοινή ιδιοκτησία και 
κληρονοµιά της ανθρωπότητας και εποµένως 
η εκµετάλλευση δεν µπορεί να γίνεται από µία 
µόνο χώρα, µία κοινότητα. Πρέπει σίγουρα να 
υπάρξει συµφωνία µεταξύ της τουρκικής δηµο-
κρατίας της βόρειας Κύπρου και του Νότου». 

Αν αναρωτιέστε γιατί ο Γιλντιρίµ εµφανίστηκε 
µετά από πολύ καιρό σιωπής, η απάντηση ίσως 
βρίσκεται στα σενάρια που τον θέλουν υποψή-
φιο δήµαρχο Κωνσταντινούπολης.
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O πρόεδρος του τουρκικού Κοινοβουλίου, Μπιναλί 
Γιλντιρίμ, έφθασε στο σημείο να απειλήσει και την Exxon 
Mobil λέγοντας: «Οι μεγάλες εταιρείες που πραγματοποιούν 
έρευνες πρέπει να γνωρίζουν τα όριά τους»

Μήνυμα στην 
Exxon Mobil

Οι απειλές της Τουρκίας 
ακόµα και για απόβαση 

στην Κύπρο και η 
απάντηση της Αθήνας 

µε τη διακλαδική 
άσκηση «Μέδουσα» 
στη νοτιοανατολική 

Μεσόγειο

έστω κι αν ακόµη δεν έχει τα ελικόπτερα που 
θα απονηώνονται από αυτά. Προς το παρόν, 
σε όλες τις ασκήσεις που κάνουν Ελλάδα και Αί-
γυπτος, ελληνικά ελικόπτερα Apache χρησιµο-
ποιούν τα ελικοπτεροφόρα Mistral. 

Σε απάντηση των απειλών, πάντως, η Ελλάδα 
ξεκίνησε από προχθές κοινή άσκηση µε την Αί-
γυπτο. Από 23 έως 30 Νοεµβρίου 2018 πραγ-
µατοποιείται η κοινή διακλαδική άσκηση Ελ-
λάδας-Αιγύπτου, µε την επωνυµία «Μέδουσα 
7-Αλεξανδρούπολη 18», στο πλαίσιο της υφιστά-
µενης στρατιωτικής συνεργασίας των δύο χω-
ρών. Στην άσκηση προσκλήθηκαν και θα συµ-
µετάσχουν οι Ενοπλες ∆υνάµεις της Κύπρου 
µε προσωπικό και µέσα. Η άσκηση διακρίνε-
ται σε φάσεις δραστηριοτήτων εν όρµω και εν 
πλω στον ναύσταθµο Κρήτης και στο Κρητικό 
Πέλαγος, αντίστοιχα.

Σκοπός της άσκησης είναι η περαιτέρω προ-
αγωγή της συνεργασίας των Ε.∆. των συµµε-
τεχουσών χωρών µε τη βελτίωση του επιπέ-
δου επιχειρησιακής εκπαίδευσης σε περιβάλ-
λον πολλαπλών απειλών.

Τα βασικά αντικείµενα συνεργασίας/συνεκ-
παίδευσης περιλαµβάνουν:
fΤη βελτίωση της διαλειτουργικότητας των 
συµµετεχουσών µονάδων σε τακτικό επίπεδο.
fΤην εξάσκηση ναυτικών δυνάµεων σε δια-
δικασίες ανθυποβρυχιακού και αντιαεροπορι-
κού πολέµου, καθώς και πολέµου επιφανείας.

Απειλές από την Ακσενέρ
Η Μ. Ακσενέρ, που είχε παρουσιαστεί ως η «σιδηρά κυρία» που θα 
απειλούσε την κυριαρχία του Ταγίπ Ερντογάν, αφού «έσπασε» τα µού-
τρα της, τώρα επανέρχεται µε µια επίδειξη θράσους και εθνικισµού. Η 
Μ. Ακσενέρ απείλησε µε νέα εισβολή στην Κύπρο ως απάντηση στα 
σχέδια των ιµπεριαλιστών και υπενθύµισε το συνθηµατικό που υπήρ-
χε το 1974 για την εισβολή: «Η Αϊσέ θα ξαναπάει διακοπές αν χρεια-
στεί», είπε η ακροδεξιά πολιτικός.

Η 20ή Ιουλίου 1974 αποτελεί την πιο τραγική σελίδα στη σύγχρονη 
ιστορία της Κύπρου και του ελληνισµού γενικότερα. Εκείνη την ηµέ-
ρα, πριν από 44 χρόνια, η Τουρκία, µε αποβατικές και αεροπορικές 
επιχειρήσεις, εισέβαλε στο Νησί της Αφροδίτης, σπέρνοντας τον θά-
νατο και την καταστροφή.

Ηταν 05.30 το πρωί όταν άρχισε η απόβαση τουρκικών στρατευ-
µάτων στην παραλία Πέντε Μίλι της Κερύνειας. Η Τουρκία, της οποίας 
τότε πρωθυπουργός ήταν ο Μπ. Ετζεβίτ, είχε δώσει στην εισβολή την 
κωδική ονοµασία «Αττίλας». Το σύνθηµα για την έναρξη της εισβολής 
ήταν «Η Αϊσέ µπορεί να πάει διακοπές».

Ασκηση «Μέδουσα» η απάντηση
Η κατάσταση δεν είναι τόσο απλή για να «πάει ξανά διακοπές η Αϊ-
σέ». Οι συµµαχίες που έχουν προκύψει για την Ελλάδα στην περιοχή 
είναι αξιοσηµείωτες και δεν αναφερόµαστε µόνο στον ελληνοϊσραη-
λινό άξονα. Ενδιαφέρον έχει η αµυντική συνεργασία µε την Αίγυπτο, 
η οποία, αν και έχει σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα, δεν εγκατέλει-
ψε τις Ενοπλες ∆υνάµεις της, τις οποίες τα τελευταία χρόνια εξόπλισε 
άκρως εντυπωσιακά. Μεταξύ των οπλικών συστηµάτων που προσέ-
θεσε στο οπλοστάσιό της η Αίγυπτος είναι και δύο ελικοπτεροφόρα 
σκάφη Mistral, τα οποία είχε παραγγείλει η Ρωσία, αλλά δεν τα παρέ-
λαβε ποτέ λόγω των κυρώσεων. Η Αίγυπτος έσπευσε να τα αγοράσει, 
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«Να είµαστε 
έτοιµοι για όλα»

ΕΠΙΤΕΛΕΙΣ
Πώς ερµηνεύουν 
οι επιτελείς του 
ΓΕΕΘΑ τις επιθε-
τικές δηλώσεις 
του προέδρου 
του τουρκικού 
Κοινοβουλίου 
Μπιναλί Γιλντιρίµ 
και της ακροδε-
ξιάς πολιτικού 
Μεράλ Ακσενέρ
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  ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 2018, η προτεραιότητα της Τουρ-
κίας στην ανατολική Μεσόγειο ήταν να υπονοµεύσει το 
ερευνητικό πρόγραµµα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Οι 
επιθετικές της δράσεις κλιµακώθηκαν µε τον ναυτικό απο-
κλεισµό του οικοπέδου 3 τον Φεβρουάριο, που απέτρε-
ψε την προγραµµατισµένη γεώτρηση της ιταλικής εται-
ρείας ΕΝΙ. Εξι µήνες αργότερα, οι στρατηγικές επιδιώξεις 
της Αγκυρας φαίνεται ότι έχουν διευρυνθεί. Ο στόχος των 
επιθετικών ενεργειών και των προκλήσεων που πολλαπλα-
σιάζονται το τελευταίο διάστηµα δεν είναι απλώς να απο-
τρέψει τις πετρελαϊκές εταιρείες που έχουν υπογράψει συµ-
βόλαια µε την Κυπριακή ∆ηµοκρατία να διενεργήσουν τις 
ερευνητικές γεωτρήσεις, αλλά να «γκριζάρει» ολόκληρη 

την περιοχή της ανατολικής Μεσογείου 
και να καταργήσει de facto τις οριοθετή-
σεις των Αποκλειστικών Οικονοµικών Ζω-
νών (ΑΟΖ), στις οποίες έχει προχωρήσει 
η Κύπρος µε τις γειτονικές της χώρες. Ακο-
λουθώντας τη στρατηγική αυτή, η Αγκυ-
ρα στρέφεται κυρίως κατά της Ελλάδας 
και των συµφερόντων της, καθώς η χώ-
ρα µας µπορεί να µην έχει ανακηρύξει 
ακόµα ΑΟΖ, έχει όµως καταστήσει απο-
λύτως σαφή την άποψή της για το εύρος 
της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και τα δι-
καιώµατα των ελληνικών νησιών. 
Σύµφωνα µε διπλωµατικές πηγές, αυτή 
η διεύρυνση των στρατηγικών επιδιώξε-
ων της Τουρκίας υπαγορεύτηκε ως έναν 
βαθµό και από την αδυναµία της να συνεχίσει την προη-
γούµενη τακτική της, καθώς τυχόν παρενόχληση της γε-
ώτρησης της αµερικανικής Exxon Mobil στο οικόπεδο 10 
της κυπριακής ΑΟΖ θα την έφερνε αντιµέτωπη µε τις ΗΠΑ. 
Οι Αµερικανοί είχαν φροντίσει να καταστήσουν σαφές -µε 
έντονη παρουσία πολεµικών πλοίων στα κυπριακά νερά- 
πως δεν θα άφηναν µια τέτοια πρόκληση αναπάντητη. 
Ωστόσο, οι ίδιες πηγές επισηµαίνουν πως αυτή η αλλα-

γή στρατηγικής δεν είναι άσχετη µε την αναβάθµι-
ση του πρώην αρχηγού ΓΕΕΘΑ της Τουρ-

κίας Χουλουσί Ακάρ στη θέση του 
υπουργού Αµυνας. Ο Τούρκος 
στρατηγός εµφορείται από πο-
λύ συγκεκριµένες απόψεις για 
το πώς θα πρέπει να κινηθεί η 
Αγκυρα στην ανατολική Με-
σόγειο, τις οποίες έσπευσε 
να παρουσιάσει στην τουρ-
κική κοινή γνώµη και στο δι-
εθνές ακροατήριο αµέσως 
µετά την ανάληψη του αξι-
ώµατός του. Ο Ακάρ κινεί-
ται µε βάση δύο άξονες: 
Πρώτον, ότι κανένα νησί 
(ούτε τα µεγάλα όπως η 
Κρήτη, αλλά ούτε και η 
Κύπρος που είναι κρά-
τος) δεν έχει υφαλο-
κρηπίδα και, δεύτε-
ρον, ότι η τουρκική 
διπλωµατία θα πρέ-
πει να συνάψει δι-
µερείς συµφωνίες 

οριοθέτησης µε τα παράλια κράτη της ανατολικής Μεσο-
γείου, αγνοώντας τα δικαιώµατα της Κύπρου και της Ελ-
λάδας. Εδώ αξίζει να σηµειωθεί πως ο Ακάρ προτείνει κά-
τι που συµφέρει τα ανωτέρω κράτη, αφού, παρακάµπτο-
ντας την Κύπρο και την Ελλάδα και προχωρώντας απευ-
θείας σε οριοθέτηση µε την Τουρκία, η Αίγυπτος θα µπο-
ρούσε να αυξήσει τις θαλάσσιες ζώνες της κατά 21.500 τε-
τραγωνικά χλµ., ο Λίβανος κατά 3.900 τετραγωνικά χλµ., 
το Ισραήλ κατά 4.600 τετραγωνικά χλµ. και η Λιβύη κατά 
39.000. Αυτή ήταν η ουσία πίσω από τους περίφηµους 
χάρτες, οι οποίοι προκάλεσαν αναταραχή στην Ελλάδα 
γιατί εξαφάνιζαν την υφαλοκρηπίδα της Κρήτης. 
Μετά το πραξικόπηµα, ο Ακάρ αναδείχθηκε σε άνθρωπο 

της απολύτου εµπιστοσύνης 
του Ταγίπ Ερντογάν. Σήµερα 
φαίνεται να έχει αναλάβει τα 
ηνία σε ό,τι αφορά την πολιτι-
κή της Τουρκίας στην ανατολική 
Μεσόγειο, καθώς, όπως λένε χα-
ρακτηριστικά διπλωµάτες που 
γνωρίζουν τα πράγµατα, εκεί-
νος και όχι ο υπουργός Εξωτε-
ρικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου 
είναι ο «σηµαντικός παίκτης» 
στην περιοχή. Ο Τούρκος ΥΠΑΜ 
δεν περιορίστηκε σε εξαγγε-
λίες και παρουσίαση χαρτών, 
αλλά προχώρησε σε πολύ συ-
γκεκριµένες ενέργειες. Στις αρ-
χές της περασµένης εβδοµά-
δας, το τουρκικό σεισµογρα-
φικό σκάφος «Barbaros» εµ-
φανίστηκε στο οικόπεδο 4 της 
κυπριακής ΑΟΖ, συνοδευόµε-
νο από 4 τουρκικά πολεµικά. 
Εκτοτε παραµένει εκεί, ενδεχο-
µένως ποντίζοντας καλώδια και 
προχωρώντας δήθεν για λογα-
ριασµό του ψευδοκράτους σε 
έρευνες, γεγονός το οποίο συ-

νιστά παραβίαση και αµφισβήτηση των κυριαρχικών δι-
καιωµάτων της Κύπρου στην ΑΟΖ της. Η επιλογή του οι-
κοπέδου 4 δεν έγινε τυχαία, καθώς το οικόπεδο αυτό βρί-
σκεται στο ανατολικότερο σηµείο της κυπριακής ΑΟΖ και 
εφάπτεται στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, κάτι που σηµαί-
νει ότι η Τουρκία δεν αµφισβητεί έτσι µόνο κυπριακά δι-
καιώµατα, αλλά κυρίως τα όρια της ελληνικής υφαλοκρη-
πίδας και τα δικαιώµατα του Καστελλόριζου. 

Η επίσκεψη στη Λιβύη
Η δεύτερη σηµαντική ενέργεια του Ακάρ ήταν η επίσκε-
ψή του στη Λιβύη, όπου έβαλε στο τραπέζι το θέµα της 
οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών ανάµεσα στην Τουρ-
κία και τη χώρα αυτή. Η Λιβύη βρίσκεται σε κατάσταση 
διάλυσης και έχει ουσιαστικά δύο κυβερνήσεις, µια στην 
Τρίπολη και µια στο Τοµπρούκ, και η Τουρκία δεν έχει δι-
σταγµούς να προχωρήσει το θέµα που παρεµπιπτόντως 
απειλεί να «εξαφανίσει» την υφαλοκρηπίδα της Κρήτης. 
Ο Ακάρ δεν επέλεξε τυχαία να ξεκινήσει τις διπλωµατικές 
του δραστηριότητες από τη Λιβύη. Γνωρίζει, άλλωστε, πως 
λόγω των κάκιστων διπλωµατικών σχέσεων δεν είχε κα-
µία τύχη µε τις θεωρίες του ούτε στην Αίγυπτο, ούτε, βε-
βαίως, στο Ισραήλ. 
Παραδόξως, τόσο η Λευκωσία όσο και η Αθήνα δείχνουν 
να έχουν επιλέξει ως αντίδραση να υποβαθµίζουν τη ση-
µασία της τουρκικής πρόκλησης. Ελλάδα και Κύπρος προ-
τιµούν να αναδεικνύουν το γεγονός ότι η Τουρκία δεν τόλ-
µησε να παρενοχλήσει τη γεώτρηση στο οικόπεδο 10 και 
ότι η ισχυρή παρουσία των ΗΠΑ λειτούργησε αποτρεπτι-
κά. Οπως, όµως, δείχνει η παρουσία του «Barbaros» στο 
οικόπεδο 4, η αποτροπή λειτούργησε και ισχύει µόνο για 
το οικόπεδο 10 και την Exxon Mobil. Η τουρκική εισβολή 
στο οικόπεδο 4 δεν προκάλεσε καµία αντίδραση. 

Πώς «γκριζάρουν» την
 ανατολική Μεσόγειο

Η Αγκυρα θέλει να 
καταργήσει de 

facto τις οριοθετήσεις 
των Αποκλειστικών 

Οικονομικών Ζωνών 
(ΑΟΖ), στις οποίες έχει 
προχωρήσει η Κύπρος 

με τις γειτονικές 
της χώρες

Η ΤΟΥΡΚΙΑ δεν αμφισβητεί μόνο κυπρι-
ακά δικαιώματα, αλλά κυρίως τα όρια της 
ελληνικής υφαλοκρηπίδας. ∆ιαγράφει
από τον χάρτη το Καστελλόριζο

Ο ΑΚΑΡ ∆ΕΝ ΕΠΕΛΕΞΕ τυχαία να ξεκινήσει τις διπλωματικές του 
δραστηριότητες από τη Λιβύη. Γνωρίζει, άλλωστε, πως λόγω 
των κάκιστων διπλωματικών σχέσεων δεν είχε καμία τύχη με τις 
θεωρίες του ούτε στην Αίγυπτο, ούτε, βεβαίως, στο Ισραήλ

Οι ελληνικές Ε.Δ. θα συμμετάσχουν με:
f 3 φρεγάτες µε οργανικά ελικόπτερα
f 1 υποβρύχιο
f 2 πυραυλακάτους
f 1 αρµαταγωγό
f 8 αεροσκάφη F-16
f 1 αεροσκάφος ΑΣΕΠΕ
f 1 ελικόπτερο SUPER PUMA
f 3 ελικόπτερα CHINOOK
f 4 επιθετικά Ελικόπτερα AH-64
f 2 διµοιρίες πεζοναυτών
f Προσωπικό µονάδων ειδικών δυνάµεων

Οι κυπριακές Ε.Δ. θα συμμετάσχουν με:
f 1 πλοίο ανοιχτής θαλάσσης
f Προσωπικό µονάδων ειδικών δυνάµεων

Οι αιγυπτιακές Ε.Δ. θα συμμετάσχουν με:
f 1 ελικοπτεροφόρο πλοίο 
(MISTRAL CLASS)
f 1 φρεγάτα
f 1 υποβρύχιο
f 2 πυραυλακάτους
f 6 αεροσκάφη F-16
f 1 αεροσκάφος Ε2-C
f Προσωπικό µονάδων ειδικών 
δυνάµεων

p.galiatsatos@realnews.gr

Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟY

Η ΑΛΛΑΓΗ στρατηγικής 
της Τουρκίας στην ανατο-

λική Μεσόγειο δεν είναι  
άσχετη με την αναβάθμι-

ση του πρώην αρχηγού 
ΓΕΕΘΑ της Τουρκίας Χου-
λουσί Ακάρ στη θέση του 

υπουργού Αμυνας


