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Του ΠΑΡΙ ΚΑΡΒΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ

Τ
ο ακρωνύμιο ΜΟΕ σημαίνει Μέτρα Οικοδόμησης 
Εμπιστοσύνης. Οι Τούρκοι στρατιωτικοί, όμως, που 
ήρθαν στην Αθήνα για έναν ακόμη γύρο συζητή-

σεων το διαβάζουν διαφορετικά: Μέτρα Οικοδόμησης 
Εκχώρησης κυριαρχίας! Δεν εξηγούνται αλλιώς όσα έθε-
σαν προς συζήτηση κατά τη διάρκεια των συναντήσεων 
με την ελληνική στρατιωτική αντιπροσωπεία, η οποία σε 
πολλές περιπτώσεις έμεινε με το στόμα ανοιχτό από αυ-
τά που άκουγε!

Ουδείς ανέμενε κάποια πρόοδο από τις συζητήσεις για τα 
ΜΟΕ στην Αθήνα. Κανείς δεν πίστευε σε αποκλιμάκωση της 
έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και όλοι γνωρίζουν 
ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται απλά και μόνο για να γίνο-
νται και να υπάρχει ένα «σημείο επαφής». Ομως, οι Τούρ-
κοι δεν παρέλειψαν να βάλουν στο τραπέζι όλα τα θέματα, 
ακόμη και κάποια που εκ των πραγμάτων δεν θα μπορού-
σαν να συζητηθούν από στρατιωτικούς. 

Το μήνυμα που θέλησαν να περάσουν είναι ότι στο Αι-
γαίο υπάρχει ήδη… συνδιαχείριση. Κάτι που δεν ισχύει και 
δεν πρόκειται να ισχύσει.

Αν πρέπει να επιλέξουμε μια στιγμή από τις τριήμερες 
συζητήσεις για τα ΜΟΕ που να δείχνει το κλίμα που επι-
κράτησε, αυτή είναι η απάντηση που έδωσαν οι Τούρκοι 
όταν οι Ελληνες στρατιωτικοί, με σαφήνεια και με επιχει-
ρήματα, τους έθεσαν το θέμα των παραβιάσεων και της 
άρνησής τους  να καταθέτουν σχέδια πτήσης για τα μα-
χητικά τους στο Αιγαίο: «Να μας παίρνετε τηλέφωνο στο 
Εσκί Σεχίρ να σας ενημερώνουμε για όποια πτήση θέλε-
τε», ήταν η απάντηση! 

Οι Τούρκοι αναφέρονταν στην «κόκκινη τηλεφωνική γραμ-
μή» που υπάρχει εδώ και χρόνια και συνδέει το Αρχηγείο 
Τακτικής Αεροπορίας στη Λάρισα με το Εσκί Σεχίρ. Μόνο 
που αυτή η «κόκκινη γραμμή» υπάρχει για επικοινωνίες σε 
περιπτώσεις κρίσεων που προκαλούνται από κάποιο ατύ-
χημα ή από άλλο απρόβλεπτο γεγονός. Οι Τούρκοι είχαν 
προσπαθήσει κι άλλη φορά να «αντικαταστήσουν» τα σχέ-
δια πτήσης με το… τηλεφώνημα στο Εσκί Σεχίρ. Το είχαν 
κάνει, όμως, με πιο σοβαρό τρόπο, προτείνοντας να υπάρ-
χει εκ των προτέρων συνεννόηση για τις πτήσεις που θα γί-
νονταν στο Αιγαίο από τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη. Ού-
τε αυτή η πρόταση είχε γίνει δεκτή από την ελληνική πλευ-
ρά. Τώρα, τελείως απαξιωτικά, ζητούν να τους παίρνουμε 
τηλέφωνο την ώρα που κάνουν παραβιάσεις, για να μας 
το… επιβεβαιώσουν!

Οταν οι Ελληνες στρατιωτικοί, με σαφήνεια και με επιχειρήματα, έθεσαν στους 
Τούρκους το θέμα των παραβιάσεων και της άρνησής τους να καταθέτουν σχέδια 
πτήσης για τα μαχητικά τους στο Αιγαίο, εκείνοι απάντησαν: «Να μας παίρνετε 
τηλέφωνο στο Εσκί Σεχίρ να σας ενημερώνουμε για όποια πτήση θέλετε»!

Παραβιάσεις 
διά... τηλεφώνου

Το παρασκήνιο των 
συζητήσεων για τα 
ΜΟΕ στην Αθήνα και οι 
παράλογες απαιτήσεις από τη 
στρατιωτική αντιπροσωπεία 
της Αγκυρας

Οι Τούρκοι ζητούν  
να μην τους 
αναχαιτίζουμε!

Η «πρόταση» των Τούρκων αντιμετωπίστη-
κε με ανάλογο απαξιωτικό τρόπο από την ελ-
ληνική αντιπροσωπεία.

Η δεύτερη δυσάρεστη έκπληξη ήταν ότι οι 
Τούρκοι ανακοίνωσαν πως έχουν «βαφτίσει» 
περιοχή κοντά στη Χίο ως «πεδίο βολής» τους! 
Κάτι που είναι τελείως παράνομο! Τι άλλο ζή-
τησαν οι Τούρκοι;
f Να μην τους αναχαιτίζουμε.
f Ακόμη κι αν γίνονται αναχαιτίσεις, αυτές 
δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν οπλισμένα 
μαχητικά.
f Να τηρούνται αποστάσεις ασφαλείας.

f Να μη δεσμεύουμε περιοχές του Αιγαίου 
για τα υποβρύχιά μας.
f Να μη «λοκάρουμε» τα πολεμικά τους πλοία.
f Να μην πετούν μαχητικά μας πάνω από τα 
πλοία τους.
f Να μη δεσμεύουμε για μεγάλα χρονικά δι-
αστήματα περιοχές για ασκήσεις και το πεδίο 
βολής Ανδρου.

Οι απαντήσεις σε όλα αυτά ήταν πολύ εύκο-
λες για την ελληνική αντιπροσωπεία:
f Αναχαιτίσεις θα συνεχίσουν να γίνονται.
f Τα όρια ασφαλείας συστηματικά και επίτη-
δες παραβιάζονται από τους Τούρκους, που θέ-

κατα τη διάρκεια  
των συζητήσεων για 
τα Μέτρα Οικοδόμησης 
Εμπιστοσύνης, οι τούρκοι 
αξιωματικοί δεν έδειξαν 
διάθεση συνεννόησης 


