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λυτη προσοχή για να αποφευχθεί ένα ατύχηµα 
στο Αιγαίο που µπορεί να οδηγήσει σε κλιµάκω-
ση. Το ερώτηµα που προσπαθούν να απαντή-
σουν στο ΥΠΕΘΑ είναι αν πράγµατι οι Τούρκοι 
επιδιώκουν κάτι τέτοιο ή θέλουν µε την επιθετική 
τους συµπεριφορά να δηµιουργήσουν κλίµα φό-
βου στο Αιγαίο, πιστεύοντας ότι η Π.Α. θα µειώ-
σει την ένταση των αναχαιτίσεών της. Τέτοιο εν-
δεχόµενο δεν υπάρχει, όπως λένε από το ΥΠΕΘΑ 
και την Πολεµική Αεροπορία. Το βάρος ενός ατυ-
χήµατος πέφτει όλο στην τουρκική πλευρά, υπο-
στηρίζουν. Είναι συµπτωµατικό ότι αυτή η επι-

κίνδυνη συµπεριφορά των Τούρκων εκδηλώνε-
ται αµέσως µετά τις δηλώσεις του Αµερικανού 
γερουσιαστή και µέλους της Επιτροπής Εξωτερι-
κών Υποθέσεων των ΗΠΑ, Ρόµπερτ Μενέντεζ, ο 
οποίος ευχήθηκε «να βάλει ο Θεός το χέρι του» 
για να µη χαθεί ανθρώπινη ζωή στο Αιγαίο; Κά-
ποιοι άλλοι δεν αποκλείουν το πιο συνωµοσιο-
λογικό σενάριο που θέλει συγκεκριµένους «πυ-
ρήνες αντίστασης» να δρουν αυτόνοµα από το 
καθεστώς Ερντογάν, θέλοντας να προκαλέσουν 
µια κρίση µε την Ελλάδα, σε µια περίοδο που η 
Αγκυρα έχει πολλά και µεγάλα προβλήµατα να 
αντιµετωπίσει. Οι συλλήψεις στρατιωτικών, οι 
οποίες τρία χρόνια µετά από την απόπειρα πρα-
ξικοπήµατος συνεχίζονται, δεν δίνουν πολλές πι-
θανότητες επαλήθευσης αυτού του σεναρίου.

Το µόνο βέβαιο είναι ότι η Ελλάδα δεν έχει άλ-
λον τρόπο να αντιµετωπίσει την τουρκική προ-
κλητικότητα, όποιο σενάριο κι αν έχει σκοπό να 
χρησιµοποιήσει η Τουρκία στο Αιγαίο. Πρέπει 
να είναι µονίµως σε εγρήγορση και επιφυλακή, 
όσο µεγάλο κι αν είναι το κόστος.

 ΣΚΗΝΙΚΟ έντασης στήνει η Τουρκία στην ανατολική Με-
σόγειο, στέλνοντας ταυτόχρονα τόσο το σεισµογραφικό σκά-
φος «Barbaros» όσο και το πλοίο γεωτρύπανο «Fatih» στη θα-
λάσσια περιοχή της Κύπρου. Το «Barbaros» πρόκειται να διε-
ξαγάγει σεισµογραφικές έρευνες νοτίως της Λεµεσού, ενώ το 
«Fatih» έχει αναλάβει την αποστολή να προκαλέσει την Ελλά-
δα, αφού η Τουρκία έχει δεσµεύσει για γεώτρηση µια θαλάσ-
σια περιοχή που βρίσκεται 60 ναυτικά µίλια δυτικά της Πά-

φου. Η συγκεκριµένη εξέλιξη έχει προκαλέσει µεγάλη ανησυ-
χία στην Αθήνα και το υπουργείο Εθνικής Αµυνας βρίσκεται σε 
κατάσταση συναγερµού. 

Η περιοχή που δέσµευσε η Τουρκία µε τη NAVTEX (οδηγία 
προς ναυτιλλοµένους) 560/19 για γεωτρήσεις του «Fatih» πε-
ριλαµβάνει και τµήµα της κυπριακής ΑΟΖ. Η εκτίµηση του Πε-
νταγώνου είναι ότι η γεώτρηση θα πραγµατοποιηθεί εκτός κυ-
πριακής ΑΟΖ, ωστόσο η επιλογή της τοποθεσίας αµφισβητεί 
στην πράξη τη θέση της Αθήνας και της Λευκωσίας ότι οι ΑΟΖ 
της Ελλάδας και της Κύπρου εφάπτονται. Με τη γεώτρηση αυ-
τή, η Τουρκία δείχνει και εµπράκτως ότι δεν αναγνωρίζει την 
επήρεια του Καστελόριζου στη χάραξη των θαλάσσιων ζωνών. 

Αυτή η εξέλιξη έχει προκαλέσει, σύµφωνα µε πληροφορίες 
της «R», µεγάλη ανησυχία στο υπουργείο Εθνικής Αµυνας, κα-
θώς δεν είναι δυνατόν η Αθήνα να αφήσει το «Fatih» να πραγ-
µατοποιήσει ανενόχλητο γεώτρηση στο σηµείο αυτό. Η Αγκυ-
ρα έχει δεσµεύσει την περιοχή για 4 µήνες, έως τις αρχές Σε-
πτεµβρίου. Την Παρασκευή και µέχρι την ώρα που έκλεινε η 
ύλη της εφηµερίδας, το τουρκικό πλοίο-γεωτρύπανο κατευθυ-
νόταν προς την περιοχή που έχει δεσµεύσει η Τουρκία, µε την 
ιδιαίτερα χαµηλή ταχύτητα των 3,8 κόµβων. 

Ασκήσεις µε πραγµατικά πυρά
Είναι σαφές ότι η Τουρκία επιδιώκει να προκαλέσει ένταση και 
να δηµιουργήσει τετελεσµένα στην περιοχή, αφού έχει δεσµεύ-
σει περιοχή δυτικά της Πάφου και εντός της κυπριακής ΑΟΖ για 
ασκήσεις µε πραγµατικά πυρά στις αρχές Μαΐου. Αυτό σηµαί-
νει ότι, αν η άσκηση γίνει (δεν συµβαίνει πάντοτε αυτό) στην 
περιοχή, θα µεταβούν και τουρκικά πολεµικά. Παράλληλα, µε 
προηγούµενη NAVTEX, την 549/19, η Τουρκία προαναγγέλλει 
τη διεξαγωγή σεισµογραφικών ερευνών από το «Barbaros» νο-
τίως της Λεµεσού το διάστηµα από 1η Μαΐου έως 31 Ιουλίου 
2019. Η περιοχή που έχει δεσµεύσει η Τουρκία επικαλύπτει οι-
κόπεδα της κυπριακής ΑΟΖ, στα οποία ήδη υλοποιείται το ερευ-
νητικό πρόγραµµα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Ταυτόχρονα, 
ωστόσο, και µε τη NAVTEX 546/19, η Αγκυρα έχει δεσµεύσει για 
ασκήσεις περιοχή νοτίως της Λεµεσού µέχρι και τις 16 Μαΐου. 

Ολα αυτά οδηγούν στο συµπέρασµα πως, το αργότερο έως 
τον Μάιο, στη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου θα επιχειρούν τό-
σο το «Barbaros» όσο και το «Fatih», ενώ γύρω τους θα κινού-
νται τουρκικά πολεµικά. Το σκηνικό αυτό το είχε προαναγγεί-
λει µε δηµόσιες δηλώσεις του ο Τούρκος ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσα-
βούσογλου, ο οποίος επισκέφθηκε το Σάββατο τα κατεχόµενα. 

 Παράλληλα, ολοκληρώνονται µε ταχείς ρυθµούς οι προε-
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τοιµασίες για το δεύτερο τουρκικό πλοίο-γε-
ωτρύπανο, το «Yavuz», που βρίσκεται ακόµα 
αγκυροβοληµένο στην περιοχή της Γιάλοβας. 
Οπως έχει δηλώσει ο Τούρκος υπουργός Ενέρ-
γειας Φατίχ Ντονµέζ, µόλις ολοκληρωθούν οι 
ετοιµασίες, και αυτό το πλοίο θα µεταβεί στην 
κυπριακή ΑΟΖ. Αυτό σηµαίνει πως η ένταση 
στην περιοχή θα κλιµακωθεί και πως ακόµα 
και ένα θερµό επεισόδιο δεν θα πρέπει να θε-
ωρείται απίθανο. 

∆ιπλωµατικές πηγές εκτιµούν πως η Αγκυρα 
επιδιώκει να δηµιουργήσει µε αυτόν τον τρό-
πο τετελεσµένα στην ανατολική Μεσόγειο και 
να επαληθεύσει το δόγµα της «Γαλάζιας Πα-
τρίδας», αλλά και την επιστολή που κατέθεσε 
στις 19 Μαρτίου στον ΟΗΕ, µε την οποία διεκ-
δικεί για λογαριασµό της όλη την υφαλοκρηπί-
δα δυτικά της Ρόδου και της Κρήτης, ενώ δεν 
αναγνωρίζει την ύπαρξη της Κυπριακής ∆η-
µοκρατίας και ούτε αποδέχεται τις θαλάσσι-
ες ζώνες της. Οπως επισηµαίνουν οι ίδιες πη-
γές, αν το «Fatih» επιχειρήσει γεώτρηση στη 
δεσµευµένη περιοχή, θα πρόκειται για τη µε-
γαλύτερη κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις 
από το 1996. 

Η ελληνική κυβέρνηση και τα υπουργεία Εξω-
τερικών και Αµυνας παρακολουθούν µε προ-
σοχή τις τουρκικές κινήσεις, ενώ το Πολεµικό 
Ναυτικό έχει τεθεί σε ετοιµότητα. Η Αθήνα απο-
φεύγει τις δηµόσιες δηλώσεις, ετοιµάζει, πά-
ντως, έγγραφη απάντηση στην προκλητική επι-
στολή των Τούρκων στον ΟΗΕ. Οι ΗΠΑ έστει-
λαν, πάντως, ένα σαφές µήνυµα στην Τουρκία 
να µην αποτολµήσει κάτι στην κυπριακή ΑΟΖ. 
Απαντώντας σε ερώτηση του Real FM ως προς 
το ποια θα είναι η στάση των ΗΠΑ σε περίπτω-
ση θερµού επεισοδίου στην κυπριακή ΑΟΖ, ο 
αρµόδιος για ενεργειακά θέµατα Αµερικανός 
υφυπουργός Εξωτερικών Φράνσις Φάνον δή-
λωσε: «∆εν µπορούµε ασφαλώς να προτρέχου-
µε για το τι είναι πιθανόν να κάνουν οι ΗΠΑ σε 
τέτοιες εντελώς υποθετικές καταστάσεις. Γενι-
κότερα, ωστόσο, αποθαρρύνουµε έντονα κάθε 
ενέργεια που κλιµακώνει την ένταση». 

Ο τρόπος που πέταξαν οι 
συγκεκριµένοι σχηµατισµοί δεν 
δείχνει απειρία, αλλά θράσος 
και αποφασιστικότητα 
που µπορεί να οδηγήσουν 
σε ακρότητες
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