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Η ΕΛΛΑ∆Α, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο 
κείμενο του Jewish Institute for National Security of 
America, θα πρέπει όσο το δυνατόν πιο σύντομα να 
παραλάβει τα εκσυγχρονισμένα F-16

«ΟΙ ΗΠΑ θα πρέπει να αναπτύξουν σχέδια 
έκτακτης ανάγκης για την αναδιάταξη των 
δυνάμεών τους από την Τουρκία στην 
Ελλάδα», γράφουν οι συντάκτες 

Ανταπόκριση, Νέα Υόρκη

Του ΘΑΝΑΣΗ Κ. ΤΣΙΤΣΑ

 TΗΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ της Τουρκί-
ας µε το Ισραήλ, µε µια συµφωνία οριοθέ-
τησης των θαλάσσιων οδών, αντίστοιχη µε 
εκείνη που υπέγραψε η Αγκυρα µε την προ-
σωρινή κυβέρνηση της Τρίπολης, εισηγήθηκε 
στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο «εγκέφαλος» 
του τουρκολιβυκού µνηµονίου, αντιναύαρ-
χος Σιχάτ Γιαγτσί. 

 Στην αποκάλυψη προχώρησε ο Σινάν Ουλ-
γκέν, επικεφαλής του κέντρου µελετών EDAM, 
µε έδρα την Κωνσταντινούπολη. Στη σχετική 
ανάρτησή του καταγράφεται ότι «τα τελευ-
ταία χρόνια, µια αποτυχηµένη περιφερειακή 
πολιτική από την πλευρά της Αγκυρας, σε συ-
νάρτηση µε την άνευ όρων στήριξη της µου-
σουλµανικής αδελφότητας, οδήγησε σε απο-
ξένωση της Τουρκίας από την Αίγυπτο και το 
Ισραήλ. Ως αποτέλεσµα, η Τουρκία βρίσκε-
ται αντιµέτωπη µε µια συµµαχία κρατών της 
περιοχής που είναι αποφασισµένα να εκµε-
ταλλευτούν τον φυσικό πλούτο της ανατολι-
κής Μεσογείου, σε βάρος των συµφερόντων 
της Τουρκίας. Για τον Ερντογάν, η συµφωνία 
µε τη Λιβύη είναι µια φόρµουλα για να σπά-
σει η αποµόνωση της Τουρκίας και να κερ-
δίσει στήριξη προς όφελός της στο τι η ίδια 
θεωρεί ως δικαιότερη κατανοµή των υπερά-
κτιων ενεργειακών αποθεµάτων στην ανατο-
λική Μεσόγειο».

 Ο πρωταγωνιστής αυτής της πολιτικής εί-
ναι ο αντιναύαρχος και αρχηγός του τουρκι-
κού Ναυτικού, Σιχάτ Γιαγτσί. «Χωρίς τον ρε-
αλισµό και το θάρρος του Προέδρου Ερντο-
γάν, αυτό θα είχε παραµείνει ένα ακαδηµαϊ-
κό χαρτί στο ράφι µιας βιβλιοθήκης», δήλω-
σε σχετικά ο Σ. Γιαγτσί για το τουρκολυβικό 
µνηµόνιο. Ο θαυµασµός είναι αµοιβαίος. 
Σε οµιλία του στα εγκαίνια του ρωσοτουρκι-
κού αγωγού TurkStream, ο Ερντογάν εξήρε 
το όνοµα του Γιαγτσί. 

 Τώρα που η συµφωνία της Λιβύης έχει ολο-
κληρωθεί, ο Σ. Γιαγτσί λέει ότι υπάρχει ακόµα 
µία κίνηση που πρέπει να κάνει οπωσδήποτε 
η Τουρκία: «Υπάρχει ένα πολύ σηµαντικό βή-
µα που πρέπει να κάνουµε τώρα. Θα πρέπει 
να υπογράψουµε µε το Ισραήλ, το συντοµό-
τερο δυνατό, την ίδια συµφωνία όσον αφορά 
την ΑΟΖ που υπογράψαµε µε τη Λιβύη. Αυ-

τό το βήµα θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει».
Κάποιοι µπορεί να µπουν στον πειρασµό 

να εκτιµήσουν ως υπερβολή µια τέτοια κί-
νηση για δύο κράτη τα οποία ήταν στρατη-
γικοί εταίροι από το 1990. Οµως, την τελευ-
ταία δεκαετία, από την εποχή του αιµατη-
ρού επεισοδίου στο πλοίο «Μavi Marmara» 
(σ.σ.: στις 31 Μαΐου 2010, οι ισραηλινές ει-
δικές δυνάµεις πραγµατοποίησαν επιδρο-
µή στη νηοποµπή που επιχείρησε να σπάσει 
τον αποκλεισµό της Γάζας), οι σχέσεις τους 
επιδεινώθηκαν και, µάλιστα, Τουρκία και Ισ-
ραήλ δεν έχουν ανταλλάξει πρεσβευτές από 
τον Μάιο του 2017.

 Σύµφωνα, όµως, µε τους Τούρκους ανα-
λυτές, υπάρχουν λεπτές ενδείξεις ότι αυτό 
µπορεί να µην είναι ολόκληρη η εικόνα. Σε 
πρόσφατη οµιλία του, ο Ερντογάν απείλη-
σε ότι «κανένα σχέδιο στη Μεσόγειο χω-

ρίς την Τουρκία δεν θα µπορούσε να επι-
βιώσει οικονοµικά, νοµικά ή διπλωµατικά». 
Ωστόσο, δήλωσε ότι η Τουρκία είναι πρό-
θυµη να διαπραγµατευτεί µε οποιοδήποτε 
κράτος, εκτός από την Κύπρο, µε την οποία 
δεν έχει διπλωµατικές σχέσεις. Με τη φρά-
ση «οποιαδήποτε χώρα εκτός από την Κύ-
προ» υπογράµµισε ότι το Ισραήλ είναι απο-
δεκτό. Ενα τέτοιο εγχείρηµα είναι αδύνα-
µο τεχνικά και νοµικά. Αν η Τουρκία και το 
Ισραήλ αποφασίσουν να οριοθετήσουν τα 
θαλάσσια σύνορά τους, αυτό θα µπορούσε 
να οδηγήσει σε µια θαλάσσια ζώνη στα νό-
τια της Κύπρου την οποία η Τουρκία ισχυρί-
ζεται ως δική της. Μια τέτοια συµφωνία δεν 
είναι αδύνατη, καθώς ούτε η Τουρκία ούτε 
το Ισραήλ -ούτε και οι ΗΠΑ- είναι συµβαλ-
λόµενα µέρη στη Σύµβαση των Ηνωµένων 
Εθνών για το ∆ίκαιο της Θάλασσας (1982). 

 
Ο ρόλος του EastMed
Η τουρκική πλευρά ποντάρει στην πανάκρι-
βη οικονοµική πτυχή του φιλόδοξου αγωγού 
EastMed, µήκους 1.900 χιλιοµέτρων, που θα 
µεταφέρει το φυσικό αέριο της ανατολικής 
Μεσογείου στην Ευρώπη. Θεωρούν ότι οι 
Ισραηλινοί θα ήθελαν να καταστήσουν µια 
πιο εφικτή συµφωνία µεταφοράς φυσικού 
αερίου µε την Τουρκία, χωρίς να χρειάζε-
ται µια αλλαγή στην πολιτική ηγεσία και στις 
δύο χώρες. Παρά την απουσία πρεσβευτών 
στην Αγκυρα και στο Τελ Αβίβ, το υφιστά-
µενο δίκτυο διπλωµατικών δεσµών θα µπο-
ρούσε να ενισχυθεί, σύµφωνα µε τα λόγια 
Τούρκου διπλωµάτη, «για µια πιο αντικει-
µενική, πιο ανεξάρτητη, ειλικρινή και αµοι-
βαία κερδοφόρα συµφωνία που θα σέβε-
ται πλήρως τα κυριαρχικά δικαιώµατα των 
δύο χωρών».

Οσον αφορά το Ισραήλ, δηµοσίως αντιτί-
θεται στη συµφωνία µεταξύ Τουρκίας και Λι-
βύης, όµως παρασκηνιακά διατηρεί τις επι-
φυλάξεις του για την οικονοµική βιωσιµότη-
τα του αγωγού EastMed. Ο υπουργός Εξω-
τερικών του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, έχει δηλώ-
σει σχετικά για την τουρκολυβική συµφωνία: 
«Aυτή είναι η επίσηµη θέση του Ισραήλ. Αλ-
λά αυτό δεν σηµαίνει ότι θα στείλουµε πολε-
µικά πλοία για να αντιπαρατεθούµε µε την 
Τουρκία…».

 Οι κινήσεις της Τουρκίας, αλλά και η γενι-
κότερη διαµάχη για την επιρροή στην περι-
οχή, είναι το αποτέλεσµα του κενού ισχύος 
που έχει αφήσει η αποµάκρυνση των ΗΠΑ 
από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Αυ-
τό δίνει την ευκαιρία στον Eρντογάν να ανα-
κτήσει την επιρροή του στη Μεσόγειο, επιδι-
ώκοντας νέες ισχυρές συµµαχίες, όπως αρχι-
κά έγινε µε τον Βλαντιµίρ Πούτιν. Κατά δυ-
τικούς διπλωµάτες, ο Τούρκος Πρόεδρος, ο 
οποίος δεν έχει πολλούς συµµάχους, χρειά-
ζεται και την αποκατάσταση των σχέσεών 
του µε το Ισραήλ. 

Το σκεπτικό Ερντογάν, για όποιον σκέφτε-
ται την τουρκική στρατηγική µε ορθολογι-
κούς όρους, καταλήγει πάντα στο ίδιο συ-
µπέρασµα: «Kάνε συµφωνία µε την πιο µε-
γάλη οικονοµία και την πιο κυρίαρχη στρα-
τιωτική δύναµη στην περιοχή».

Τι προτείνει στον Ταγίπ 
Ερντογάν ο «εγκέφαλος» 

του τουρκολιβυκού 
μνημονίου, αντιναύαρχος 

Σιχάτ Γιαγτσί

ΑΟΖ και µε το Ισραήλ
θέλει η Τουρκία!
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Μέση γραµµή Τουρκίας - Ισραήλ

Οριοθετική γραµµή Κύπρου - Ισραήλ 2010

ΟΙ ΑΠΟΡΡΗΤΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
ΣΤΟΝ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
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το MQ-1 ή το MQ-9. Επιπλέον, οι ΗΠΑ θα πρέπει 
να επεκτείνουν κι άλλες µορφές διµερούς συνερ-
γασίας στον τοµέα της ασφάλειας, συµπεριλαµ-
βανοµένης της ∆ιεθνούς Στρατιωτικής Εκπαίδευ-
σης και Κατάρτισης (IMET). Οµως, ούτε αυτά τα 
θεωρούν αρκετά και προσθέτουν ότι οι ΗΠΑ θα 
πρέπει «να διευρύνουν τη στρατιωτική τους πα-
ρουσία σε Ελλάδα και Κύπρο». 

Η πιο σηµαντική πρόταση όµως γίνεται στο 
τέλος: «Εκτός από αυτές τις επιλογές, οι Ηνωµέ-
νες Πολιτείες Αµερικής θα πρέπει επίσης να δουν 
την Ελλάδα και ενδεχοµένως την Κύπρο ως ελκυ-
στικές επιλογές για τη µετεγκατάσταση στρατιω-
τικών δυνάµεων των ΗΠΑ που αναπτύσσονται 
επί του παρόντος στην Τουρκία. ∆εδοµένης της 
αυξανόµενης εχθρότητας της Αγκυρας προς τις 
Ηνωµένες Πολιτείες, την Ελλάδα και το ΝΑΤΟ γε-
νικότερα -συµπεριλαµβανοµένης και της περιορι-
σµένης και αβέβαιης πρόσβασης στη βάση του 
Ιντσιρλίκ- οι ΗΠΑ πρέπει να εξετάσουν εναλλα-
κτικές λύσεις. Η Ελλάδα έχει δηλώσει την προθυ-
µία της να φιλοξενήσει τις περισσότερες ή όλες 
τις δυνάµεις που πιθανόν θα πρέπει να µετακινη-
θούν. Οι ΗΠΑ θα πρέπει να αναπτύξουν σχέδια 
έκτακτης ανάγκης για την αναδιάταξη των δυνά-
µεών τους από την Τουρκία στην Ελλάδα ή στη 
βρετανική αεροπορική βάση στο Ακρωτήρι της 
Κύπρου, εάν αυτό είναι απαραίτητο. Αυτές οι δυ-
νάµεις περιλαµβάνουν:
f Αεροπλάνα ανεφοδιασµού, τα οποία θα µπο-
ρούσαν να µετασταθµεύσουν µόνιµα σε ελληνικές 
ή βρετανικές βάσεις που βρίσκονται στην Κύπρο.
f Αεροσκάφη-ιπτάµενα ραντάρ, τύπου AWACS.
f Εγκατάσταση ραντάρ πυραυλικής άµυνας 
TPY/2.
f Τακτικά πυρηνικά όπλα B-61. Η Ελλάδα φι-
λοξενούσε τέτοια όπλα µέχρι το 2001 και εξακο-
λουθεί να διαθέτει εγκαταστάσεις µε κατάλληλες 
διασφαλίσεις, αν και είναι αβέβαιο εάν η Αθήνα 
θα συµφωνούσε να τα φιλοξενήσει».


