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σε µεγάλα βάθη 
µέσα στην κυπρι-
ακή ΑΟΖ. Την πε-
ρασµένη Τετάρ-
τη, ο υπουργός 
Ενέργειας του 
ψευδοκράτους 
Οζντίλ Ναµί ανα-
κοίνωσε πως το 
πλοίο-γεωτρύπανο «Φατίχ», που βρίσκεται λί-
γο έξω από τον κόλπο της Αττάλειας, θα ξεκι-
νήσει γεωτρήσεις στα ανοιχτά της Κύπρου (µέ-
σα στην κυπριακή ΑΟΖ) στα µέσα Φεβρου-

αρίου. Ο Οζ. Ναµί 
τόνισε στο τουρκικό 
πρακτορείο Anadolu 
ότι τα δικαιώµατα 
και τα συµφέροντα 
του τουρκοκυπρια-
κού λαού θα προ-
στατευτούν και προ-
σέθεσε: «Θα συνεχί-
σουµε τη στρατηγική 
που έχουµε διαµορ-
φώσει από κοινού 

µε την Τουρκία και στο πλαίσιο του χρονοδι-
αγράµµατος που έχουµε συµφωνήσει». Επα-
νέλαβε, επίσης, την πρόταση για µεταφορά 
του αερίου της ανατολικής Μεσογείου µέσω 
Τουρκίας, λέγοντας ότι είναι «ο πιο ήσυχος, ο 

να αναπτύξει περαιτέρω τις δραστηριότητές της στην κυπρι-
ακή ΑΟΖ και στην περιοχή. Ο αµερικανικός κολοσσός ανα-
κοίνωσε ότι συµµετείχε στον νέο γύρο αδειοδοτήσεων 
στον οποίο προχώρησε η Αίγυπτος για ακόµη 12 τεµάχια 
ερευνών και πλειοδότησε σε ένα από αυτά. Η παρουσία 
της Exxon Mobil στην κυπριακή ΑΟΖ έχει ιδιαίτερη ση-
µασία για τη Λευκωσία και πολιτι-
κά, αφού η έντονη παρουσία του 
αµερικανικού πολεµικού στόλου 
στην περιοχή φαίνεται να έχει 
λειτουργήσει αποτρεπτικά για 
την Αγκυρα, τουλάχιστον σε 
ό,τι αφορά το οικόπεδο 10.      

Η Αγκυρα, πάντως, εµφανί-
ζεται διατεθειµένη να κλιµακώ-
σει τις προκλήσεις της, µε στό-
χο να υποχρεώσει τη Λευκωσία 

σε διαπραγµάτευση για το θέµα 
των υδρογονανθράκων. Ηδη το τουρκικό σεισµογραφικό 

σκάφος «Barbaros» εδώ και πολλές ηµέρες κινείται σχεδόν µέσα 
στα κυπριακά χωρικά ύδατα και πραγµατοποιεί έρευνες µέσα 
στην κυπριακή ΑΟΖ, λίγα µίλια νότια από το Ακρωτήρι. Ταυτό-
χρονα, η Αγκυρα προειδοποιεί ότι θα προχωρήσει σε γεωτρήσεις 
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Χ
τύπησε φλέβα, όπως όλα δείχνουν, η 
Exxon Mobil στην κυπριακή ΑΟΖ και ο 
σουλτάνος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν µυ-

ρίστηκε πολύ… αέριο και θέλει µερίδιο από τη 
µοιρασιά. Οι πληροφορίες για µεγάλο κοίτα-
σµα φυσικού αερίου στο οικόπεδο 10 της κυ-
πριακής ΑΟΖ άνοιξαν την όρεξη της Αγκυρας, η 
οποία σχεδιάζει νέες προκλήσεις στην περιοχή, 
στο πλαίσιο της άσκησης «Γαλάζια Πατρίδα», 
που ξεκινά στις 27 Φεβρουαρίου. Στην άσκη-
ση αυτή θα εµπλακεί το σύνολο των τουρκι-
κών Ενόπλων ∆υνάµεων σε στεριά, θάλασσα 
και αέρα, από τη Μαύρη Θάλασσα έως τη νο-
τιοανατολική Μεσόγειο. 

Στη Λευκωσία ενισχύεται τις τελευταίες ηµέ-
ρες η αισιοδοξία ότι έχει βρεθεί µεγάλο κοίτα-
σµα φυσικού αερίου στην ερευνητική γεώτρη-
ση της Exxon Mobil στον στόχο «Γλαύκος-1», 
που βρίσκεται στο οικόπεδο 10 της ΑΟΖ της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Το κυπριακό υπουρ-
γείο Ενέργειας κρατά χαµηλούς τόνους, ωστό-
σο υπάρχει διάχυτη αισιοδοξία και, σύµφωνα 
µε πληροφορίες, ο αρµόδιος υπουργός Γιώρ-
γος Λακκοτρύπης θα ενηµερωθεί για τα ευρή-
µατα όταν ολοκληρωθεί η έρευνα και στη συ-
νέχεια θα ενηµερώσει το κυπριακό υπουργι-
κό συµβούλιο, µετά τις έντονες φήµες που δι-
ακινήθηκαν σχετικά µε τα αποτελέσµατά της. 
Σύµφωνα µε πληροφορίες, το κοίτασµα 
που έχει βρεθεί στο οικόπεδο 10 
της κυπριακής ΑΟΖ είναι «εµπο-
ρεύσιµο», δηλαδή µεγαλύτερο 
από το όριο των 2,5 τρισ. κυβι-
κών ποδών (tcf), µε γεωλογική 
δοµή που µοιάζει µε εκείνη του 
γιγαντιαίου κοιτάσµατος «Ζορ». 

Στη Λευκωσία αξιολογούν 
ως ιδιαίτερα σηµαντικό το ότι 
η Exxon Mobil φαίνεται να 
προσανατολίζεται 

Ο σουλτάνος 
µυρίστηκε… αέριο!
Οι πληροφορίες για µεγάλο κοίτασµα στο 
οικόπεδο 10 της κυπριακής ΑΟΖ άνοιξαν την 
όρεξη της Αγκυρας, η οποία σχεδιάζει νέες 
προκλήσεις στην περιοχή, στο πλαίσιο της 
άσκησης «Γαλάζια Πατρίδα», που ξεκινά 
στις 27 Φεβρουαρίου

Το δεύτερο πλοίο-γεωτρύπα-
νο που αγόρασε η Τουρκία 
τον Οκτώβριο, το «Deep Sea 
Metro 1», πέρασε την Παρα-
σκευή τα στενά του Γιβραλτάρ

Η ΑΣΚΗΣΗ αποτελεί προσπάθεια του Ερντογάν 
να δημιουργήσει συνθήκες κλιμάκωσης διαρκείας 
στο Αιγαίο και ιδιαίτερα στην ανατολική Μεσόγειο
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πιο οικονομικός και ο πιο γρήγορος δρόμος». 
    Για τη διενέργεια γεωτρήσεων στην κυπρι-
ακή ΑΟΖ είχε προειδοποιήσει και ο Τούρκος 
υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσο-
γλου, σε ομιλία του πριν από περίπου είκοσι 
μέρες στον Οίκο Διεθνών Σχέσεων: «Στο πα-
ρελθόν το ‘‘Barbaros’’ είχε πραγματοποιήσει 
εκεί μόνο σεισμικές έρευνες, όμως σήμερα 
έφτασε η πρώτη πλατφόρμα μας. Η δεύτερη 
πλατφόρμα μας αναμένεται τις επόμενες ημέ-
ρες και θα ξεκινήσουμε και εμείς τις γεωτρή-

σεις στις περιοχές που έχει αδει-
οδοτήσει η ‘‘Τουρκική Δημοκρα-
τία της Βόρειας Κύπρου’’», είπε ο 
Τούρκος ΥΠΕΞ. Η πραγματικότη-
τα είναι πως το δεύτερο πλοίο-γε-
ωτρύπανο που αγόρασε η Τουρ-
κία τον Οκτώβριο, το «Deep Sea 
Metro 1», πέρασε την Παρασκευή 
τα στενά του Γιβραλτάρ και ανα-
μένεται να δραστηριοποιηθεί στις 
αρχές του θέρους. Την άφιξη του 
νέου πλοίου στην ανατολική Με-
σόγειο ανακοίνωσε με πρωτοσέλι-
δο η εφημερίδα «Milliyet» με τίτ-
λο «Ο νέος ‘‘Πορθητής’’ της Με-
σογείου», που, όπως αναφέρει η 
εφημερίδα, ανησυχεί την Ελλάδα 
και την ελληνοκυπριακή πλευρά. 

Ολα αυτά συμβαίνουν ενώ ανα-
μένεται αυξημένη κινητικότητα 
από τον τουρκικό στόλο στο Αιγαίο 
και στην ανατολική Μεσόγειο σε 
περίπου δύο εβδομάδες, καθώς 
με εντολή του Τούρκου Προέδρου 
Ερντογάν θα ξεκινήσει η μεγαλύ-
τερη άσκηση που έχει διεξαγάγει 
ποτέ το τουρκικό πολεμικό ναυτι-
κό υπό την επωνυμία «Γαλάζια Πα-
τρίδα», γεγονός που αυξάνει κατα-
κόρυφα τον κίνδυνο ατυχήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τουρκικού 
πρακτορείου ειδήσεων Anadolu, η άσκηση θα 
αφορά την πλήρη κινητοποίηση του συνόλου 
των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων, με επιχει-
ρήσεις επίδειξης ισχύος σε ξηρά, θάλασσα και 
αέρα. Θα διεξαχθεί από τις 27/2/2019 έως και 
τις 8/3/2019 ταυτόχρονα στο Αιγαίο, ανατολι-
κή Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα.

Η άσκηση αποτελεί  προσπάθεια του Ερντο-
γάν να δημιουργήσει συνθήκες κλιμάκωσης δι-
αρκείας στο Αιγαίο και ιδιαίτερα στην ανατο-
λική Μεσόγειο. Το γεγονός, άλλωστε, ότι η κυ-
πριακή ΑΟΖ αποτελεί σε αυτήν την άσκηση 
τον πρώτο στόχο έχει γίνει σαφές από τις δη-
λώσεις της εκπροσώπου του υπουργείου Αμυ-
νας της Τουρκίας, Σεμπνέμ Ακτόπ, που ανακοι-
νώνοντας την άσκηση τόνισε: «Στο Αιγαίο και 
στην ανατολική Μεσόγειο δεν θα επιτρέψου-
με τετελεσμένο χωρίς την παρουσία της Τουρ-
κίας. Δεν θα επιτρέψουμε μονομερείς έρευνες 
υδρογονανθράκων». 

 Η κανονικΗ ανάγνωση των αρχικών 
ΜΟΕ είναι «Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστο-
σύνης». Ομως, στο υπουργείο Εθνικής Αμυ-
νας, ακόμη και μετά τη συνάντηση του ΥΕ-
ΘΑ Ευάγγελου Αποστολάκη με τον Τούρ-
κο ομόλογό του Χουλουσί Ακάρ, τα διαβά-
ζουν διαφορετικά: Μέτρα Οικοδόμησης 
Επιφυλακής… Και έχουν τους λόγους τους.

Η συνάντηση Αποστολάκη - Ακάρ διήρκε-
σε μόλις 30 λεπτά στις Βρυξέλλες. Το κλίμα 
ήταν πολύ καλό, η συνάντηση καλά προε-

τοιμασμένη και ο Τούρκος υπουργός Αμυ-
νας Χ. Ακάρ διαχυτικός στις εκδηλώσεις φι-
λίας προς τον Ελληνα ΥΕΘΑ. Ηταν η πρώτη 
τους συνάντηση χωρίς στολές και γαλόνια. 
Και οι δύο πλέον έχουν φορέσει υπουργικό 
κοστούμι και έχουν την πολιτική ευθύνη της 
Αμυνας σε Ελλάδα και Τουρκία.

Η συνάντηση διήρκεσε μόλις 30 λεπτά, 
γιατί Αποστολάκης και Ακάρ είχαν εκ των 
προτέρων συμφωνήσει ότι θα πρέπει να 
βρεθούν αποτελεσματικοί τρόποι για να 
«αναστηθούν» τα Μέτρα Οικοδόμησης 
Εμπιστοσύνης, τα οποία η Αγκυρα εδώ 
και αρκετά χρόνια έχει «σκοτώσει». Οι δύο 
υπουργοί Αμυνας συμφώνησαν ότι η βάση 
γι’ αυτή την προσπάθεια υπάρχει στο μνη-
μόνιο Παπούλια - Γιλμάζ. Τα ΜΟΕ που τό-
τε είχαν συμφωνηθεί προέβλεπαν, μεταξύ 
άλλων, ότι κατά τη διάρκεια εθνικών στρα-
τιωτικών ασκήσεων θα αποφεύγεται η απο-
μόνωση συγκεκριμένων περιοχών, δεν θα 
υπάρχει αποκλεισμός περιοχών διεξαγωγής 
ασκήσεων για μεγάλα χρονικά διαστήματα, 
όπως και ότι θα απαγορεύεται η διεξαγω-
γή στρατιωτικών ασκήσεων στην αιχμή της 
τουριστικής περιόδου και κατά τη διάρκεια 
των κύριων εθνικών και θρησκευτικών εορ-
τών. Η Τουρκία δεν τηρεί τίποτα από όλα 
αυτά εδώ και πολλά χρόνια. Επί της ουσί-

ας, έχει πετάξει τα ΜΟΕ στον κάλαθο των 
αχρήστων. Τα τελευταία χρόνια ζήσαμε το 
πρωτοφανές, Κυριακή του Πάσχα, τουρκι-
κά μαχητικά αεροσκάφη να πετούν πάνω 
από ελληνικά νησιά και οι Ελληνες πιλότοι 
να εμπλέκονται σε σκληρές αερομαχίες την 
ώρα που όλη Ελλάδα γιόρταζε. Επιπλέον, η 
Τουρκία συστηματικά τα τελευταία χρόνια 
δεσμεύει περιοχές του 
Αιγαίου επί… 12μηνο! 
Το έχει κάνει και φέτος!
Συνεπώς, τι μπορούμε 
να περιμένουμε μετά 
τη συνάντηση Αποστο-
λάκη - Ακάρ; Ακόμη και 
μια ένδειξη εκτόνωσης 
της έντασης στο Αιγαίο 

θα είναι κέρδος, λένε πηγές του ΥΠΕΘΑ και 
του ΓΕΕΘΑ. Η αλήθεια είναι ότι από την ημέ-
ρα της συνάντησης Τσίπρα - Ερντογάν δεν 
έχουν υπάρξει παραβιάσεις στο Αιγαίο κι 
αυτό είναι ένα θετικό μήνυμα. Ωστόσο, κα-
νένας δεν είναι υπέρμετρα αισιόδοξος και 
όλοι στο ΥΠΕΘΑ εκτιμούν ότι το φαινόμε-
νο είναι πρόσκαιρο. 

Το πόσο πιστεύει η Αγκυρα στην προσπά-
θεια να συμβάλει στην εκτόνωση της έντα-
σης στο Αιγαίο θα διαπιστωθεί πολύ σύντο-
μα. Στις 27 Φεβρουαρίου αρχίζει η μεγαλύ-
τερη διακλαδική άσκηση στην ιστορία της 
Τουρκίας με την κωδική ονομασία «Γαλάζια 

Πατρίδα». Πρόκειται για μια άσκηση στην 
οποία θα εμπλακεί το σύνολο των τουρκι-
κών Ενόπλων Δυνάμεων σε στεριά, θάλασ-
σα και αέρα, από τη Μαύρη Θάλασσα μέ-
χρι τη νοτιοανατολική Μεσόγειο. Η άσκη-
ση θα τελείωνε σε μία εβδομάδα, αλλά λίγες 
ώρες μετά το ραντεβού Αποστολάκη - Ακάρ 
ανακοινώθηκε από το τουρκικό υπουργείο 

Αμυνας η πενθήμερη 
παράτασή της - κάτι 
που δεν άρεσε καθό-
λου στην Αθήνα. Θε-
ωρείται βέβαιο ότι 
δύσκολα η Τουρκία 
θα αποφύγει τις προ-
κλήσεις κατά τη διάρ-
κεια αυτής της άσκη-

σης, η οποία δεν είναι τίποτα περισσότερο 
από μία ακόμη προσπάθεια της Αγκυρας 
να κάνει επίδειξη ισχύος προς την Ελλάδα 
και να στείλει μήνυμα στους δυτικούς συμ-
μάχους ότι δεν έχει σκοπό να καθίσει «ήσυ-
χα» στη νοτιοανατολική Μεσόγειο, αν δεν 
τη βάλουν και αυτή στο στο ενεργειακό παι-
χνίδι και όπως εκείνη θέλει.

Γι’ αυτό και στο ΥΠΕΘΑ προτιμούν να 
μιλούν για Μέτρα Οικοδόμησης Επιφυλα-
κής παράλληλα με τα Μέτρα Οικοδόμησης 
Εμπιστοσύνης, τα οποία, όπως λένε, «είναι 
θέμα της Αγκυρας αν θα τα τηρήσει ή όχι». 
Από το ΥΠΕΘΑ διαψεύδουν το ενδεχόμε-
νο να υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή στάσης 
στην αντιμετώπιση οποιασδήποτε πρόκλη-
σης των Τούρκων στο Αιγαίο, λόγω της συ-
ζήτησης που θα ξεκινήσει για τα ΜΟΕ. Αυ-
τό έγινε σαφές από τον Αποστολάκη προς 
τον Ακάρ, ο οποίος σε όλες τις προσωπι-
κές επαφές εμφανίζεται συγκαταβατικός. 

Στο ΥΠΕΘΑ και στο ΓΕΕΘΑ είναι άκρως 
επιφυλακτικοί και λόγω της κατάστασης 
που επικρατεί στο εσωτερικό της Τουρ-
κίας. Πρώτα απ’ όλα λόγω της οικονομι-
κής κατάστασης, που φαίνεται να έχει επι-
πτώσεις και στη δυναμική του κόμματος 
του Ερντογάν, του AKP. Ενα ποσοστό μό-
νο δείχνει πόσο σοβαρά είναι τα πράγμα-
τα: από τον Ιανουάριο του 2018 μέχρι τον 
Ιανουάριο του 2019 η ανεργία αυξήθηκε 
κατά 54%. Δεύτερο μεγάλο θέμα που έχει 
φέρει σε δύσκολη θέση τον Ερντογάν εί-
ναι η Συρία. Επέμβαση ανακοινώνει, αλ-
λά επέμβαση δεν γίνεται… Ολα αυτά εν-
δέχεται να προκαλέσουν τον εκνευρισμό 
της Αγκυρας και να ενεργοποιήσουν το 
πάντα πιθανό ενδεχόμενο της «εξαγωγής 
της κρίσης» προς Δυσμάς.

ΠΑΡΙΣ ΚΑΡΒΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ

Το άγνωστο 
παρασκήνιο από την 
30λεπτη συνάντηση 

του υπουργού Εθνικής 
Αμυνας Ευάγγελου 
Αποστολάκη με τον 

Τούρκο ομόλογό του 
Χουλουσί Ακάρ

Η εμπιστοσύνη 
περνά από την… 

επιφυλακή!

O ΥΕΘΑ Ευάγγελος 
Αποστολάκης με τον Τούρκο 
ομόλογό του Χουλουσί 
Ακάρ κατά τη συνάντησή 
τους στις Βρυξέλλες


