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Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

 Η ΕΙ∆ΗΣΗ φιλοξενήθηκε από όλα τα σοβαρά 
ΜΜΕ που ασχολούνται µε την Τουρκία: «Τις επό-
µενες ηµέρες θα αρχίσουµε επιχειρήσεις γεώτρη-
σης ανοιχτά της Κύπρου µε δύο πλοία», δήλωσε 
ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσα-
βούσογλου. Η προειδοποίηση δεν ήταν τυχαία 
και είχε ως αποδέκτη και τις µεγάλες πετρελαϊκές 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην κυπρια-
κή ΑΟΖ. Οπως είπε ο κ. Τσαβούσογλου, αυτό θα 
γίνει ώστε «να δουν εκείνοι που έρχονται από µα-
κριά µε τις επιχειρήσεις τους ότι, χωρίς εµάς, δεν 
µπορούν να κάνουν τίποτα στην περιοχή αυτή». 

Το τάιµινγκ της παρέµβασης του Τούρκου ΥΠΕΞ 
δεν ήταν τυχαίο. Την ερχόµενη εβδοµάδα ανα-
µένεται να δοθούν στη δηµοσιότητα τα αποτε-
λέσµατα της ερευνητικής γεώτρησης που πραγ-
µατοποίησε ο αµερικανικός ενεργειακός κολοσ-
σός Exxon-Mobil στο οικόπεδο 10 της κυπριακής 
ΑΟΖ. Σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορίες από 
τη Λευκωσία, στον στόχο «Γλαύκος-1», όπου έγι-
νε η δεύτερη γεώτρηση, βρέθηκε κοίτασµα αε-
ρίου πλούσιο και εµπορεύσιµο, πιθανότατα µε-
γαλύτερο από το κοίτασµα «Αφροδίτη» που έχει 
χωρητικότητα 4,5 τρισ. κυβικών ποδών (tcf). Η 
ανακάλυψη αυτή, αν επιβεβαιωθεί, θα έχει συνέ-
πειες, µε πρώτη και σηµαντικότερη την εδραίω-
ση της παρουσίας της Exxon-Mobil στην κυπρια-
κή ΑΟΖ. Αυτό, όµως, συνεπάγεται και µια συνεχή 
παρουσία του αµερικανικού πολεµικού ναυτικού, 
κάτι που σηµαίνει πως η προσπάθεια της Τουρκί-
ας να υπονοµεύσει το ερευνητικό πρόγραµµα της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας θα δυσκολέψει αρκετά. 

Στο πλαίσιο αυτό, είναι σαφές πως η Τουρκία 
βιάζεται να προλάβει τις εξελίξεις. ∆ιπλωµατικοί 
κύκλοι στη Λευκωσία θεωρούν πως οι απειλές του 
κ. Τσαβούσογλου για τουρκικές γεωτρήσεις στην 
κυπριακή ΑΟΖ δεν είναι άµεσα υλοποιήσιµες, για 
δύο λόγους. Πρώτον, επειδή µια γεώτρηση χρειά-
ζεται προετοιµασία µηνών και αυτή η προετοιµα-
σία δεν έχει γίνει από την Τουρκία και, δεύτερον, 
γιατί µέχρι τώρα καµία από τις µεγάλες εταιρείες 
του χώρου των γεωτρήσεων δεν έχει δεχθεί να 
βοηθήσει την Τουρκία στις γεωτρήσεις που σχε-
διάζει και να της παράσχει την απαραίτητη τεχνο-
γνωσία. Αυτός, άλλωστε, ήταν ο λόγος που οι έρευ-
νες του τουρκικού πλοίου-γεωτρύπανου «Φατίχ» 
στον κόλπο της Αττάλειας κατέληξαν σε φιάσκο. 
Παρά τις δηλώσεις Τσαβούσογλου, το τουρκι-
κό γεωτρύπανο παραµένει αδρανές στο σηµείο 
που βρίσκεται εδώ και πολλές εβδοµάδες και τί-
ποτε δεν δείχνει πως θα χαράξει ρότα για τις περι-
οχές νοτίως της Κύπρου, όπως απείλησε ο Τούρ-
κος ΥΠΕΞ. Το δεύτερο πλοίο-γεωτρύπανο που δι-
αθέτει η Τουρκία δεν είναι ακόµα έτοιµο και δεν 

αναµένεται να δραστηριοποιηθεί στην ανατολι-
κή Μεσόγειο πριν από το καλοκαίρι. 

Αυτή η πρακτική αδυναµία των Τούρκων, ωστό-
σο, καθιστά την κατάσταση πιο περίπλοκη και πιο 
επικίνδυνη. ∆ιπλωµατικές πηγές δεν αποκλείουν 
το ενδεχόµενο το τουρκικό πολεµικό ναυτικό να 
προχωρήσει σε επιθετικές κινήσεις, ιδιαίτερα στο 
πλαίσιο της άσκησης «Γαλάζια Πατρίδα» που θα 
ξεκινήσει στις 27 Φεβρουαρίου και θα έχει διάρ-
κεια έως τις 8 Μαρτίου. Οπως λένε αυτές οι πη-
γές, ο αντικειµενικός στόχος της άσκησης είναι µια 
επίδειξη ισχύος από το τουρκικό πολεµικό ναυτι-
κό, που είναι ήδη το µεγαλύτερο (σε αριθµό πλοί-
ων) στην ανατολική Μεσόγειο και θα συµµετά-
σχει στην άσκηση στο σύνολό του. Θεωρείται δε-
δοµένο πως, στο πλαίσιο της άσκησης, οι Τούρ-
κοι θα προχωρήσουν σε µεγαλύτερες ή µικρότε-
ρες προβοκάτσιες στην κυπριακή ΑΟΖ. 

Στη Λευκωσία αλλά και στην Αθήνα παρακο-
λουθούν µε ανησυχία την κατάσταση, περιµέ-
νοντας τις επόµενες τουρκικές κινήσεις. Το θέµα 
αυτό, άλλωστε, όπως και το συνολικότερο πλαί-
σιο εντός του οποίου διαµορφώνονται οι ελληνο-
τουρκικές σχέσεις, απασχόλησε και τη συνεδρία-
ση του Συµβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής υπό τον 
υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Κατρούγκαλο. Αν 
και στην Αθήνα προσδοκούν ότι, παρά τις απει-
λές και τις επιθετικές δηλώσεις, η Τουρκία δεν θα 
ξεπεράσει τα όρια, τα δείγµατα γραφής της τουρ-
κικής πλευράς δεν είναι ενθαρρυντικά. 

Την περασµένη εβδοµάδα, ο τουρκικός κα-
τοχικός στρατός προέβη σε νέα επέκταση των 
θέσεών του επί του εδάφους, στην περιοχή των 
Στροβιλιών, παραβιάζοντας εκ νέου το status 
quo στην περιοχή. Με αυτήν την κίνηση, που 
έγινε στη λεγόµενη «νεκρή ζώνη», ο τουρκικός 
στρατός επιχειρεί να προωθήσει τις θέσεις του 
στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής ∆ηµο-
κρατίας, στο σηµείο που γειτνιάζουν µε το έδα-
φος των βρετανικών βάσεων της ∆εκέλειας. Σύµ-
φωνα µε κυπριακές πηγές, οι κατοχικές Αρχές 
τοποθέτησαν βαρέλια, κάγκελα και αλυσίδες 
στην περιοχή, στην οποία διαµένουν τρεις οι-
κογένειες Ελληνοκυπρίων.

Ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, Πρό-
δροµος Προδρόµου, δήλωσε ότι οι «αρµόδι-
ες Αρχές της ∆ηµοκρατίας αντιµετωπίζουν, σε 
συνεννόηση µε τα Ηνωµένα Εθνη, το ζήτηµα 
που προέκυψε µε τη νέα πρόκληση του κατοχι-
κού καθεστώτος». Τόσο ο ΟΗΕ όσο και η βρε-
τανική διοίκηση των βάσεων επιχείρησαν να 
υποβαθµίσουν τη σηµασία της πρόκλησης, η 
οποία, ωστόσο, ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτική 
για τις τουρκικές προθέσεις. Υπενθυµίζεται ότι 
στο Συµβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ βρίσκεται 
σε εξέ λιξη η συζήτηση για το µέλλον της ειρη-
νευτικής δύναµης του ΟΗΕ και η Τουρκία έδω-
σε ένα πρώτο δείγµα για το πώς το φαντάζεται.  

ένταση
Σύµφωνα µε 
πληροφορίες 
της Realnews, 
το θέµα της 
άσκησης «Γαλάζια 
Πατρίδα» 
συζητήθηκε 
ακροθιγώς στη 
συνάντηση 
που είχαν 
Αποστολάκης 
- Ακάρ στις 
Βρυξέλλες, µε 
τον Τούρκο 
υπουργό Αµυνας 
να υποστηρίζει ότι 
δεν πρόκειται να 
αποτελέσει σηµείο 
έντασης στις 
σχέσεις των δύο 
χωρών

επιδίωξη
Αποτελεί κοινό 
τόπο ότι βασική 
επιδίωξη της 
Τουρκίας είναι 
η ανατροπή 
του status quo 
στην ανατολική 
Μεσόγειο

δύναμη
Η Αγκυρα θέλει 
να κάνει επίδειξη 
δύναµης όχι µόνο 
προς την Ελλάδα, 
αλλά και προς 
τους δυτικούς 
συµµάχους της

Η Τουρκία βιάζεται 
να προλάβει 
τις εξελίξεις 

στα κυπριακά 
κοιτάσµατα 

«Τις επόμενες ημέρες θα αρχίσουμε επιχειρήσεις 
γεώτρησης ανοιχτά της Κύπρου με δύο πλοία», 

δήλωσε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου

Η κλιµακούµενη ένταση στην ανατολι-
κή Μεσόγειο, όπως τροφοδοτείται από τις 
διαδοχικές δηλώσεις Τούρκων αξιωµατού-
χων για τις θαλάσσιες ζώνες, το δόγµα της 
«γαλάζιας πατρίδας» και το επαπειλούµενο 
casus belli, σε συνδυασµό µε τα σενάρια 
περί τµηµατικής ή όχι επέκτασης της αιγι-
αλίτιδας ζώνης της ελληνικής επικράτειας 
από τα 6 στα 12 ναυτικά µίλια, επαναφέ-
ρουν µετ’ επιτάσεως τα ελληνικά εξοπλιστι-
κά προγράµµατα στο επίκεντρο. Αποτελεί 
κοινό τόπο ότι βασική επιδίωξη της Τουρ-
κίας είναι η ανατροπή του status quo στην 
ανατολική Μεσόγειο. Η αλήθεια είναι ότι η 
επισηµοποίηση του νέου τουρκικού δόγ-
µατος περί «γαλάζιας πατρίδας», δηλαδή 
να έχει η Αγκυρα τον απόλυτο έλεγχο σε 
Αιγαίο και Μεσόγειο και να µη γίνεται τί-
ποτε χωρίς να ερωτάται η ίδια, προκάλε-
σε ανησυχία. 

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις, πάντως, στη 
Μεσόγειο θα υπάρξουν το επόµενο διά-
στηµα εντάσεις, καθώς οι Τούρκοι δεν θέ-
λουν να βγουν από το ενεργειακό παιχνί-
δι, ενώ Αµερικανοί, Γάλλοι, Βρετανοί και 
Ιταλοί θα θελήσουν να διαφυλάξουν τις 
επενδύσεις τους. Προς το παρόν, η ελληνι-
κή κυβέρνηση τηρεί µεν στάση αναµονής 
αναφορικά µε την επέκταση της αιγιαλίτι-
δας ζώνης και την ανακήρυξη της ελληνι-
κής ΑΟΖ, θέλοντας να αποφύγει περαιτέρω 
εντάσεις, όµως το Κυπριακό και οι διεργα-
σίες στην ευρύτερη περιοχή της ανατολι-
κής Μεσογείου εγείρουν ζήτηµα διεύρυν-
σης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων και 
της επάρκειας των Ενόπλων ∆υνάµεων εν 
γένει -του Πολεµικού Ναυτικού ακόµη πε-
ρισσότερο- καθώς οι επενδυτές ζητούν δι-
αβεβαιώσεις ασφαλείας.


