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 Σάββας
Καλεντερίδης 

Συγγραφέας
-δηµοσιογράφος

 Η ΤΟΥΡΚΙΑ νιώθοντας ότι την ξεπερνούν οι 
εξελίξεις και ότι θα µείνει εντελώς εκτός του «µε-
γάλου παιχνιδιού», που είναι σε εξέλιξη στην 
ανατολική Μεσόγειο και στην ΑΟΖ της Κυπρι-
ακής ∆ηµοκρατίας, έχει κάνει τη δική της στρα-
τηγική, που έχει ως τελικό στόχο την αποδο-
χή και την ένταξή της στο µοίρασµα της ενερ-
γειακής πίτας.

Οταν ξεκίνησε ο χορός των εξελίξεων, τον 
Σεπτέµβριο του 2011, µε τον πλου της πλατ-
φόρµας «Οµηρος» προς το τεµάχιο 12 στο 
κοίτασµα «Αφροδίτη», η Τουρκία προσπάθη-
σε να µπλοκάρει τις εξελίξεις. Οµως, έπεσε πά-

 Η στρατηγική κλιµάκωσης της 
έντασης στην ΑΟΖ της Κύπρου

νω στην αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να υπε-
ρασπιστούν τα συµφέροντα της αµερικανικής 
Noble Energy και επιπλέον δεν είχαν τα απα-
ραίτητα «όπλα» για να εκβιάσουν καταστάσεις.

Τα «όπλα» µε τον καιρό τα απέκτησαν, τα 
οποία είναι δύο ερευνητικά σκάφη και δύο 
πλωτά γεωτρύπανα, που τα έχουν ρίξει στο 
παιχνίδι εδώ και καιρό.

Το τελευταίο διάστηµα και ενώ οι ΗΠΑ και 
η Γαλλία, που έχουν τη µερίδα του λέοντος 
στην κυπριακή ΑΟΖ, δεν φαίνεται να εκβιάζο-
νται, η Τουρκία έχει υιοθετήσει τη στρατηγική 
της ελεγχόµενης έντασης στην κυπριακή ΑΟΖ.

p.galiatsatos@realnews.gr

Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Σ
ενάρια προσάρτησης των κατεχοµένων 
εξετάζουν οι Τούρκοι για την Κύπρο. Σύµ-
φωνα µε πληροφορίες της Realnews, αυ-

τό εισηγούνται θερµοκέφαλοι Τούρκοι στρατη-
γοί στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ώστε να ανα-
τραπούν τα αρνητικά για την Τουρκία δεδοµέ-
να στην ανατολική Μεσόγειο. Ταυτόχρονα, από 
Τούρκους αξιωµατούχους διαρρέονται οι σχε-
διασµοί αυτοί στη δηµοσιότητα, ώστε να υπο-
χρεώσουν την Ε.Ε. και την Ελλάδα σε διαπραγ-
µατεύσεις για τον διαµοιρασµό των υδρογο-
νανθράκων της ανατολικής Μεσογείου. Η προ-
σάρτηση της Κριµαίας από την όψιµη σύµµα-
χο της Τουρκίας, τη Ρωσία, λειτουργεί εδώ ως 
ένα απειλητικό παράδειγµα. 

Σύµφωνα µε τις ίδιες πληροφορίες, τα σε-
νάρια προσάρτησης των κατεχοµένων εξετά-
ζονται ως ύστατη λύση από τον Ερντογάν σε 
περίπτωση που αποτύχουν οι ακολουθούµε-
νοι σήµερα σχεδιασµοί, µέσω των οποίων η 
Τουρκία έχει ως σκοπό να οδηγήσει Ε.Ε., Ελλά-
δα και Κύπρο αλλά και άλλες χώρες της περιο-
χής, όπως η Αίγυπτος, σε συνολική διαπραγµά-
τευση για τους υδρογονάνθρακες. Ο Ερντογάν 
γνωρίζει ότι η προσάρτηση είναι µια διοικητι-
κά εύκολη υπόθεση, αλλά σε διπλωµατικό επί-
πεδο αυτό δεν ισχύει, µιας και θα χρειαστούν 
δεκαετίες για να γίνει αποδεκτή (αν γίνει) µια 
τέτοια πράξη από τη διεθνή κοινότητα. Ωστό-
σο, αξίζει να σηµειωθεί πως οι Τούρκοι επιχει-
ρούν κάτι ανάλογο στη βόρεια Συρία (π.χ. δεν 
δείχνουν καµιά διάθεση να αποχωρήσουν από 
την Αφρίν), παρά το πολιτικό και διπλωµατικό 
κόστος που αυτό συνεπάγεται. 

∆εν βιάζονται
Προς το παρόν, πάντως, οι Τούρκοι ακολουθούν 
την τακτική που έχουν χαράξει, και αυτή έχει 
στο επίκεντρο τη γεωπολιτική παρουσία τους 
στην ανατολική Μεσόγειο και στην κυπριακή 
ΑΟΖ. Σύµφωνα µε πληροφορίες της «R» από 
διπλωµατικές πηγές χώρας της οποίας οι εται-
ρείες συνεργάζονται µε την τουρκική κρατική 
εταιρεία πετρελαίου TPAO, οι Τούρκοι δεν βιά-
ζονται. Τα πλοίο γεωτρύπανο «Fatih» θα παρα-
µείνει προς το παρόν στο σηµείο που βρίσκε-
ται στην κυπριακή ΑΟΖ. Ο σχεδιασµός είναι, 
όµως, να κινηθεί προς τα βορειοδυτικά οικό-
πεδα της κυπριακής ΑΟΖ (5, 6 και 7) τις επό-
µενες εβδοµάδες και να πραγµατοποιήσει εκεί 
τη γεώτρηση. Σύµφωνα µε τις ανωτέρω πηγές, 
η κίνηση αυτή θα είναι είτε η απάντηση σε επί-
σηµες ανακοινώσεις για την αδειοδότηση των 
ερευνών στο οικόπεδο 7 (στις εταιρείες ΕΝΙ και 
ΤΟΤΑL), είτε θα πραγµατοποιηθεί ως αποτέλε-
σµα µιας επίσηµης πρόσκλησης για έρευνες 
στην TPAO που θα απευθύνει η νέα κεντροδε-
ξιά «κυβέρνηση» του ψευδοκράτους. Παράλ-
ληλα, µέσα στον επόµενο µήνα η Τουρκία θα 
στείλει και το δεύτερο πλοίο γεωτρύπανο που 
έχει αγοράσει, το «Yavuz», στην κυπριακή ΑΟΖ, 
όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών Με-
βλούτ Τσαβούσογλου. Το γεγονός ότι κανένα 
από τα δύο πλοία δεν είναι έτοιµο για γεωτρή-
σεις και ότι, αν γίνουν, θα είναι πιθανότατα απο-
τυχηµένες δεν πτοεί την Αγκυρα. Ούτως ή άλ-
λως, ο σκοπός των Τούρκων είναι να δηλώσουν 
την παρουσία τους στην κυπριακή ΑΟΖ και να 
αµφισβητήσουν τις υφιστάµενες οριοθετηµέ-
νες θαλάσσιες ζώνες. Παράλληλα, οι Τούρκοι 
έχουν σκοπό να «τορπιλίσουν» µε αυτόν τον 
τρόπο κάθε προσπάθεια επίλυσης του Κυπρι-
ακού και να προωθήσουν τα σχέδιά τους για 
διχοτόµηση του νησιού και για διαµοιρασµό 
των υδρογονανθράκων.

Σενάρια προσάρτησης
των κατεχοµένων!

Οι επικίνδυνες εισηγήσεις 
των θερµοκέφαλων 
Τούρκων στρατηγών στον 
Ερντογάν για την Κύπρο
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Η στρατηγική αυτή έχει τρία επίπεδα.
Το πρώτο είναι η παρουσία επί µήνες στην 

υφαλοκρηπίδα της Κύπρου, δυτικά της Πάφου, 
των πλωτών της γεωτρύπανων και η πραγµα-
τοποίηση γεώτρησης στην κυπριακή ΑΟΖ.

Αν δεν πετύχουν τον στόχο τους, που είναι 
η πρόσκληση στο «τραπέζι» της µοιρασιάς, θα 
κλιµακώσουν στο επόµενο επίπεδο, που είναι 
η πραγµατοποίηση γεώτρησης σε αδειοδοτη-
µένο τεµάχιο, πιθανόν το 6.

Αν και πάλι δεν πετύχουν τον στόχο τους, το 
επόµενο επίπεδο κλιµάκωσης είναι η προσάρ-
τηση των κατεχοµένων, για να καταστεί µε τον 
τρόπο αυτό η υφαλοκρηπίδα του ψευδοκρά-
τους de facto τουρκική, πάντα µε βάση τους 
τουρκικούς σχεδιασµούς.

Αυτή είναι η στρατηγική κλιµακούµενης 
έντασης της Τουρκίας και καλό είναι σε Λευ-
κωσία και Αθήνα να είµαστε έτοιµοι για όλα 
τα ενδεχόµενα.

 ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ως προς 
τις κινήσεις της, τις επόµενες εβδοµάδες 
έθεσε την Τουρκία η Ευρωπαϊκή Ενω-
ση, έτοιµη να επιβάλει κλιµακωτές κυρώ-
σεις σε περίπτωση που δεν µεσολαβήσει 
εξοµάλυνση της κατάστασης. Τα 27 κρά-
τη-µέλη της Ε.Ε. συµφωνούν ότι θα πρέ-
πει να προλάβουν τα τετελεσµένα και να 
αντιδράσουν κατ’ αναλογία µε την υπόθε-
ση της παράνοµης προσάρτησης της Κρι-
µαίας από τη Ρωσία, όπως επιχειρηµατο-
λόγησε στη Σύνοδο του Σιµπίου ο Πρόε-

Αποστολή, Σιµπίου Ρουµανίας

Του ΘΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

δρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας Νίκος 
Αναστασιάδης. 

Η Ε.Ε., διά στόµατος του προέδρου 
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Ντόναλντ 
Τουσκ και σε συνέχεια της επίσηµης δή-
λωσης Μογκερίνι, αλλά και των συµπερα-
σµάτων του Μαρτίου του 2018, «αναµέ-
νει από την Τουρκία να σεβαστεί τα κυρι-
αρχικά δικαιώµατα του κράτους-µέλους», 
και οι «27» δηλώνουν πως «στέκονται ενω-
µένοι πίσω από την Κύπρο». Ηδη υπέρ 
της επιβολής κυρώσεων, πέραν της Ελλά-
δας και της Κύπρου, τάχθηκαν µε δηµόσι-
ες δηλώσεις Σουηδία, Λιθουανία και Ουγ-
γαρία, ενώ πολλές άλλες κυβερνήσεις δεί-
χνουν να συναινούν. Βεβαίως, µέχρι τις κυ-
ρώσεις µεσολαβεί πολύς δρόµος, αλλά και 
η απαιτούµενη εκ της Συνθήκης στην Εξω-
τερική Πολιτική οµοφωνία (την οποία πά-
ντοτε εξάλλου επικαλούνται η ελληνική και 
η κυπριακή διπλωµατία). Επιφυλακτικότε-
ρες, κυρίως ως προς την αποτελεσµατικό-
τητα των µέτρων, είναι πολλές άλλες χώ-
ρες, µεταξύ των οποίων και η Γερµα-
νία, ενώ στάση αναµονής τηρούν 
Γαλλία και Ιταλία - εταιρείες συµ-
φερόντων τους βρίσκονται ήδη 
µε συµβόλαια εντός της κυπρι-
ακής ΑΟΖ. 

Σε µια σύντοµη Σύνοδο, εί-
ναι άξιο αναφοράς ότι αφενός 
η τοποθέτηση του Προέδρου 
Αναστασιάδη για το θέµα κρά-
τησε 25 λεπτά (κανονικά οι το-
ποθετήσεις των ηγετών δεν ξε-
περνούν τα 5 λεπτά), ενώ και 
η συζήτηση που ακολούθησε 
διήρκεσε αρκετά. Οι ιδέες που 
έπεσαν στο τραπέζι είναι τρεις και 
δεν αποκλείουν η µια την άλλη: 

1 Να επιβληθούν ευρωπαϊκές κυρώ-
σεις (οικονοµικές και πολιτικές) κατά 

των προσώπων που µετέχουν στις παρά-

Η Ε.Ε. αναμένει από την Τουρκία να σεβαστεί τα κυριαρχικά 
δικαιώματα της Κύπρου και είναι έτοιμη να επιβάλει κυρώσεις

Σε ευρωπαϊκή
επιτήρηση η Aγκυρα

νοµες απόπειρες τουρκικών γεωτρήσεων 
ή επωφελούνται από αυτές. Σε µια τέτοια 
περίπτωση, τα πρόσωπα και οι εταιρείες 
που έχουν την τεχνογνωσία θα αποθαρ-
ρυνθούν να συνεργαστούν µε την Τουρ-
κία, καθώς θα υπόκεινται σε πάγωµα πε-
ριουσιακών στοιχείων τους εντός της Ε.Ε., 
µε αποτέλεσµα να αναιρείται το όποιο οι-
κονοµικό όφελος. Οι κυρώσεις αυτές είναι 
και στοχευµένες και ανάλογες και αποτε-
λεσµατικές. 

2 Να επιβληθούν µέτρα κατά της ίδιας 
της Αγκυρας και να σταµατήσει η δι-

αδικασία της αναβάθµισης της τελωνεια-
κής ένωσης µε την Τουρκία, καθώς και η 
φιλελευθεροποίηση των θεωρήσεων, αλ-
λά και να «παγώσουν» κονδύλια. Η αλή-
θεια είναι πως µε υπαιτιότητα της Τουρκί-
ας, που δεν ολοκληρώνει τα όποια προα-
παιτούµενα, η βίζα των πολιτών της δεν 
µπορεί να µπει στο καθεστώς φιλελευθε-
ροποίησης και η τελωνειακή ένωση δεν 
µπορεί να αναβαθµιστεί όσο δεν ολοκλη-

ρώνεται η παλιά µε την πλήρη εφαρµογή 
του Πρωτοκόλλου της Αγκυρας (άνοιγµα 
τουρκικών λιµανιών και αεροδροµίων σε 
κυπριακά πλοία και αεροπλάνα). Συνεπώς, 
αυτές οι κυρώσεις δεν είναι πολύ αποτε-
λεσµατικές και ταυτόχρονα δυσκολεύουν 
τη διπλωµατία. 

3 Τέλος, θα πρέπει να υπάρξει καταγρα-
φή όλων των τουρκικών κινήσεων στην 

έκθεση προόδου για την ενταξιακή προο-
πτική που θα εκδοθεί τον επόµενο µήνα. 

Η έκθεση έτσι κι αλλιώς προειδοποιεί, έτσι 
κι αλλιώς ήδη καλεί σε σεβασµό των κυ-
ριαρχικών δικαιωµάτων και έτσι κι αλλιώς 
είναι µαύρη σε τόσο πολλά θέµατα, που 
και πάλι δεν υπάρχει πρακτική συνέπεια. 
Τα ενταξιακά κεφάλαια είναι πάντα «πα-
γωµένα» όσο δεν εφαρµόζεται το Πρωτό-
κολλο της Αγκυρας, αλλά και οι λεγόµενες 
«κυπρογενείς» υποχρεώσεις. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι δεν υπάρχει κα-
νένα κράτος-µέλος που να κάνει πλάτες 
στον Ρατζέπ  Ταγίπ Ερντογάν, που να του 
αναγνωρίζει «εκπροσώπηση» της τουρκο-
κυπριακής κοινότητας ή να δέχεται τέτοια 
επιχειρήµατα. Οπως έλεγε στη Realnews 
ανώτερος διπλωµάτης, το «εγώ είµαι Κύ-

πριος» του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ (κατά το 
«είµαι Βερολινέζος» του Κένεντι) κυριάρ-
χησε στην αίθουσα. Βεβαίως, όπως ένας 
άλλος διπλωµάτης επεσήµανε στην «R», «η 
Ε.Ε. δεν έχει δικό της στρατό… ακόµα». Και 
οι δύο διπλωµάτες επενδύουν στην αποτε-
λεσµατικότητα της οικονοµικής πίεσης και 
της επιτήρησης. 

Το χρονοδιάγραµµα της επιτήρησης πά-
ει έως τη Σύνοδο του Ιουνίου µε ενδιάµε-
σο σταθµό τις 28 Μαΐου. Συνεπώς, το µό-
νο που πραγµατικά µένει είναι η πραγµα-
τική διπλωµατία. Ο πρωθυπουργός Αλέ-
ξης Τσίπρας ήδη στο εσωτερικό της Συ-
νόδου έθεσε το ζήτηµα στην πραγµατική 
του βάση, που είναι η τουρκική άρνηση 
για οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας. Το 
δεύτερο µεγάλο πρόβληµα είναι τα επί-
σης τουρκικά εµπόδια στην επίλυση του 
Κυπριακού. Και τα δύο προφανώς δεν θα 
λυθούν εν µια νυκτί. Η πραγµατική πίεση 
προς την Τουρκία µπορεί να προέλθει µό-
νο σε format τύπου Βάρνας, µε τους προέ-
δρους της Ενωσης να απειλούν τον Ερντο-
γάν µε την οικονοµία του. Η δύναµη της 
Ε.Ε. είναι τα κονδύλια και οι επενδύσεις µε-
γάλων ευρωπαϊκών βιοµηχανιών. Η τα-
κτική αυτή λειτούργησε ήδη δύο φορές. 

Την ίδια ώρα, στους ανώτερους δι-
πλωµάτες είναι σαφές ότι χωρίς επίλυ-

ση του Κυπριακού (που έφτασε πο-
λύ κοντά στο Κραν Μοντανά), πά-
ντα θα υπάρχουν όλο και χειρότε-
ρα προβλήµατα µε την Τουρκία, 
νέα τετελεσµένα και επιθετικές κι-
νήσεις. Σε περίπτωση de facto δι-
χοτόµησης και προσάρτησης των 

κατεχοµένων, η Κυπριακή ∆ηµοκρα-
τία θα έχει χερσαία σύνορα µε την 
Τουρκία και η υπόθεση θα έχει χαθεί 

για πάντα. Συνεπώς, η επιστροφή στο 
τραπέζι του διαλόγου µε πιο ενεργό ρόλο 
της Ε.Ε. είναι η µόνη πραγµατική οδός.

Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ γνωρίζει 
ότι η προσάρτηση είναι 
μια διοικητικά εύκολη 
υπόθεση, αλλά σε δι-

πλωματικό επίπεδο αυ-
τό δεν ισχύει, μιας και 

θα χρειαστούν δεκαετί-
ες για να γίνει αποδεκτή 
μια τέτοια πράξη από τη 

διεθνή κοινότητα
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Σε επιφυλακή διαρκείας!

p.karvounopoulos@realnews.gr

Του ΠΑΡΙ ΚΑΡΒΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ

∆
ιπλό «πολεµικό µέτωπο» καλείται να 
διαχειριστεί η Αθήνα σε Αιγαίο και Κύ-
προ. Η Τουρκία δείχνει αποφασισµέ-

νη να διατηρήσει πολύ ψηλά το θερµόµετρο 
της έντασης από τον Εβρο µέχρι και την Κύ-
προ και ακόµη και οι πιο ψύχραιµοι πολιτικοί, 
διπλωµάτες και στρατιωτικοί δεν µπορούν 
να αποκλείσουν το ενδεχόµενο σοβαρής ελ-
ληνοτουρκικής κρίσης. Αυτός είναι και ο λό-
γος που οι ελληνικές Ενοπλες ∆υνάµεις έχουν 
«σιωπηρά» αυξήσει το επίπεδο ετοιµότητάς 

Θρίλερ για την ενέργεια
ΣΚΗΝΙΚΟ έντασης σε σχέση με την εκμετάλλευση των 
ενεργειακών κοιτασμάτων της νοτιοανατολικής Μεσο-
γείου στήνει η Τουρκία. Κατά το διεθνές δίκαιο της θά-
λασσας και κατά την κρατούσα ερμηνεία του, δίνεται δι-
καίωμα στα παράκτια κράτη, εντός όμως των χωρικών 
υδάτων τους, να εκμεταλλευτούν τον ενεργειακό πλού-
το, ο οποίος κρύβεται στον βυθό της θάλασσας. Γι’ αυ-
τό και χαράχτηκαν τα τελευταία χρόνια ζώνες αποκλει-
στικής οικονομικής εκμετάλλευσης αυτού του πλούτου. 
Ομως τούτο δεν συμφέρει την Τουρκία, καθώς τα πλού-
σια κοιτάσματα, που έχουν ήδη εντοπιστεί, δεν βρίσκο-
νται σε δικά της χωρικά ύδατα, αλλά στα χωρικά ύδατα 
της Κύπρου. Με το επιχείρημα, λοιπόν, ότι ο τουρκοκυ-
πριακός τομέας ανήκει εντέλει σε αυτήν, γιατί ο τομέας 
αυτός φυσικά δεν αποτελεί ανεξάρτητο κράτος ξεχωρι-
στό και παράνομα μάλιστα κατέχεται, είναι αποφασισμέ-
νη να θεμελιώσει δι’ αυτού του τομέα δικαίωμα συνεκ-
μετάλλευσης τέτοιων κοιτασμάτων εντός της αποκλειστι-
κής οικονομικής ζώνης της Κύπρου. Γι’ αυτό και απέστει-
λε εκεί όχι μόνο «γεωτρύπανο», αλλά και συνοδεία πο-
λεμικών πλοίων εξ αποστάσεως κινούμενων προς προ-
στασία του, όπως ανακοινώθηκε! Αυτό φυσικά συνιστά 
σκηνικό πολέμου. Δικαιολογημένα, λοιπόν, χαρακτηρί-
στηκαν οι ενέργειες αυτές ως «προσπάθεια» νέας «ει-
σβολής» της Τουρκίας στην Κύπρο, μετά από αυτήν του 
1974. Από την άλλη η Τουρκία αξιοποιεί το τετελεσμένο 
γεγονός της κατοχής του τουρκοκυπριακού τομέα, προ-

βάλλοντας δι’ αυτού ως τμήμα της δικαιώματα στην εκ-
μετάλλευση κοιτασμάτων εντός αυτής της ζώνης. Διπλω-
ματικά και νομικά η Κυπριακή Δημοκρατία, ορθά αντι-
δρώσα, διαμαρτυρήθηκε για όλα αυτά προς την Ε.Ε., επι-
διώκοντας την από πλευράς Ε.Ε. πολιτική στήριξη και το 
πέτυχε. Τούτο δεν αναμένεται, βέβαια, να αναστείλει τις 
ενέργειες της γείτονος. Γι’ αυτό και η Κύπρος κλιμακώ-
νει την αντίδρασή της ετοιμάζοντας ακόμα και διεθνή 
εντάλματα σύλληψης κατά όσων προβούν σε παράνομη 
γεώτρηση. Εντούτοις ούτε αυτό αναμένεται να αποτρέ-
ψει τη γείτονα. Γιατί οι «ισχυροί» της οικουμένης, δηλα-
δή οι ΗΠΑ, έχουν δηλώσει ότι στηρίζουν μια «ακριβοδί-
καιη» λύση σε σχέση με την εκμετάλλευση των κοιτασμά-
των αυτών, οπότε τα συμπεράσματα δικά σας αν προω-
θούν ή όχι μια λύση «ακριβοδίκαιης» συνεκμετάλλευσης. 
Οι Ρώσσοι πάλι δήλωσαν ότι οι συνομιλίες πρέπει να συ-
νεχιστούν και να αποκλειστούν ενέργειες που υπονομεύ-
ουν τις διαπραγματεύσεις. Συνοπτικά οι μεγάλες δυνά-
μεις, όλες, θέλουν να διευθετηθεί ειρηνικά το ζήτημα και 
να αντλήσουν για λογαριασμό τους ωφελήματα, χωρίς 
να υπάρξει στρατιωτική εμπλοκή. Αλλά αυτό δεν είναι βέ-
βαιο, όταν τίθενται ζητήματα προστασίας κυριαρχικών δι-
καιωμάτων. Γιατί το «ντι λ» που θα πρέπει να επιτευχθεί 
απέχει πολύ από το να είναι μια απλή διευθέτηση οικονο-
μικοεμπορικών συμφερόντων σε σχέση με την εκμετάλ-
λευση τέτοιων ενεργειακών κοιτασμάτων. Οπότε το «θρί-
λερ» για την ενέργεια τώρα αρχίζει. 

του ΜΑΚΗ ΤΖΙΦΡΑ*

η άποψη

*Νοµικού

και Απρίλιο και αυτό µάλλον δεν είναι τυχαίο.
Στον εναέριο χώρο γίνεται «το έλα να δεις»! 

Οταν µήνα Μάιο ο αριθµός των εµπλοκών ελ-
ληνικών και τουρκικών µαχητικών αεροσκαφών 
έχει ξεπεράσει ήδη τις 128, που είχαµε όλο το 
2018, γίνεται κατανοητό ότι µιλάµε για «πόλε-
µο», ο οποίος -ευτυχώς- ακόµη δεν έχει απώ-
λειες. Η ανησυχία ότι µπορεί να υπάρξουν δεν 
κρύβεται, αφού οι αεροµαχίες που γίνονται το 
τελευταίο διάστηµα στο Αιγαίο είναι εξαιρετι-
κά άγριες.

Αυτό είναι το ένα µέτωπο που η Αθήνα κα-
λείται να αντιµετωπίσει. Το δεύτερο είναι αυ-
τό στην Κύπρο, όπου το γεωτρύπανο «Πoρθη-
τής», το ερευνητικό «Barbaros» και τα συνοδευ-
τικά τους σκάφη εξακολουθούν να κάνουν επί-
δειξη ισχύος και σηµαίας στην κυπριακή ΑΟΖ. 
Στην περιοχή πέριξ της Κύπρου δεν υπάρχει 
προς το παρόν αξιοσηµείωτη τουρκική ναυτι-
κή παρουσία σε ό,τι έχει να κάνει µε πολεµικά 
πλοία. Υπάρχουν αρκετά που βρίσκονται σε κα-
τάσταση ετοιµότητας, πολύ κοντά στην επίµα-
χη περιοχή, αλλά η Τουρκία έχει επιλέξει σκό-
πιµα να µη «φορτώσει» την περιοχή µε µονά-
δες του ναυτικού της. Γνωρίζει ότι κάτι τέτοιο 
θα προκαλούσε την παρουσία όχι µόνο του ελ-
ληνικού Πολεµικού Ναυτικού, αλλά και δυνάµε-
ων άλλων χωρών, όπως των ΗΠΑ και της Γαλ-
λίας. Κάτι που συνέβη πριν από µερικούς µή-
νες µε τις «βόλτες» του «Barbaros».

Το ενεργειακό παιχνίδι
Αυτό που πραγµατικά ανησυχεί την Αθήνα και 
έχει προκαλέσει σχεδόν τη βεβαιότητα σε πολ-
λούς ότι «δεν θα αποφύγουµε το επεισόδιο» εί-
ναι πως η Αγκυρα δείχνει αποφασισµένη να παί-
ξει όλη την «παρτίδα» της συµµετοχής της στο 
ενεργειακό παιχνίδι της ανατολικής Μεσογεί-
ου σε µια ζαριά. Η Τουρκία είναι αποµονωµέ-
νη και γνωρίζει ότι όσα γίνονται στην περιοχή 
χωρίς την παρουσία της είναι πολύ πιθανό να 
δηµιουργήσουν τετελεσµένα που δεν θα µπο-
ρέσει να αλλάξει. Ο τρόπος που έχει επιλέξει 
να αντιδράσει είναι επιβάλλοντας την παρου-
σία της στην περιοχή και προκαλώντας ταραχή 
που κανένας δεν επιθυµεί. Ελπίζει ότι οι ΗΠΑ, η 
Γαλλία, η Ιταλία, η Βρετανία, ακόµη και το Ισ-
ραήλ, θα προτιµήσουν να βρουν µια «συµβι-
βαστική λύση» που θα την ικανοποιεί εν µέρει 
έστω, για να αποφύγουν την αναστάτωση που 
προκαλεί διαρκώς. Ο συµβιβασµός, βεβαίως, 
απαιτεί υποχωρήσεις από Ελλάδα και Κύπρο. 
Υποχωρήσεις που δεν µπορούν να γίνουν στη 
βάση όσων απαιτεί η Αγκυρα.

Πώς µπορεί να αντιµετωπιστεί 
η κρίση στην Κύπρο;
Στο µέτωπο της Κύπρου, η κατάσταση δεν είναι 
εύκολα διαχειρίσιµη. Κι αυτό είναι ένα µεγάλο 
πρόβληµα για την Αθήνα που µπορεί να λέει 
ότι απλά συµπαραστέκεται στις αποφάσεις της 
Λευκωσίας, ωστόσο γνωρίζει πως ό,τι συµβεί 
στην κυπριακή ΑΟΖ θα αποτελέσει πρόκριµα 
για όσα έρχονται για την περιοχή του Καστελ-
λόριζου. Οι χλιαρές δηλώσεις των Ευρωπαίων 
και των Αµερικανών δεν µπορούν να αναχαι-
τίσουν από µόνες τους τις τουρκικές επιθετικές 
κινήσεις. Η δήλωση Αποστολάκη περί «εθνικής 
µοναξιάς» σε περίπτωση κρίσης µπορεί να απο-
δειχθεί, δυστυχώς, ορθή. 

Προς το παρόν, η Λευκωσία -σε συνεργα-
σία µε την Αθήνα- αναζητεί τρόπους αντιµετώ-
πισης των τουρκικών προκλήσεων που δεν θα 
οδηγούν απαραίτητα σε στρατιωτική κλιµάκω-
ση. Τα εντάλµατα σύλληψης των πληρωµάτων 
όσων τουρκικών πλοίων βρίσκονται παράνοµα 
στην κυπριακή ΑΟΖ εντάσσεται σε αυτόν τον 
σχεδιασµό. Ωστόσο, κάποια στιγµή θα πρέπει 
κι αυτά τα εντάλµατα σύλληψης είτε να εκτελε-
στούν, είτε να πάψουµε να τα επικαλούµαστε. 
Αν επιλέξουµε το πρώτο, δεν µπορούµε να το 
κάνουµε δίχως κλιµάκωση.

τους. Πρόκειται για µια «επιφυλακή διαρκείας». Χωρίς ανακοινώσεις, χωρίς δη-
λώσεις και τυµπανοκρουσίες, αφού η Αθήνα δεν επιθυµεί κλιµάκωση της έντα-
σης, οι ελληνικές Ενοπλες ∆υνάµεις έχουν προχωρήσει στη λήψη όλων εκείνων 
των µέτρων που εξασφαλίζουν την άµεση αντίδρασή τους σε οτιδήποτε «ξαφ-
νικό» προκύψει. Οι χρόνοι ετοιµότητας πολεµικών πλοίων και µαχητικών αερο-
σκαφών έχουν µειωθεί σηµαντικά και σε ό,τι αφορά τα αεροσκάφη µπορού-
µε να µιλήσουµε για απογειώσεις «µέσα σε λίγα λεπτά». Στον Στόλο επικρατεί η 
ίδια «πολεµική ατµόσφαιρα», καθώς από αύριο οι Τούρκοι ξεκινούν τη µεγάλη 
αεροναυτική άσκηση «Ντενίζ Γκορντού». ∆εν θα είναι ιδιαίτερα «ήσυχοι», λένε 
οι πληροφορίες. ∆εν είναι έτσι κι αλλιώς. Συνηθίζουµε να παρακολουθούµε την 
τουρκική παραβατικότητα στον ουρανό του Αιγαίου και µας διαφεύγει τι γίνεται 
στη θάλασσα, όπου οι προκλήσεις έχουν πολύ µεγαλύτερη σηµασία. Το 2018 
καταγράφηκαν 1.479 παραβιάσεις των χωρικών µας υδάτων από πλοία του 
τουρκικού στόλου! Το 2019, µόνο τον Ιανουάριο, καταγράφηκαν 111 παραβι-
άσεις. Το ΓΕΕΘΑ δεν έχει κοινοποιήσει τα στατιστικά για Φεβρουάριο, Μάρτιο 

Οι ελληνικές Eνοπλες 
∆υνάµεις έχουν αυξήσει 

«σιωπηρά» το επίπεδο 
ετοιµότητάς τους


