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Η Αθήνα παρακολουθεί τις τουρκικές κινήσεις και διατηρεί 
τις δυνάμεις της σε ετοιμότητα διά παν ενδεχόμενο, ενώ 
ταυτόχρονα έχει δρομολογήσει διπλωματική αντεπίθεση 
σε όλα τα επίπεδα, κυρίως όμως στην Ευρωπαϊκή Ενωση

∆ιπλωματική 
αντεπίθεση

Θέλει να µετατρέψει 
την ανατολική Μεσόγειο 
σε «οθωµανική λίµνη»!

Την ώρα που το «Oruc Reis» 
κινείται ανάµεσα σε Ρόδο 

και Καστελλόριζο, η Αγκυρα 
προαναγγέλλει έρευνες νοτίως

της Κρήτης και ετοιµάζεται 
να στείλει γεωτρύπανο στην 

ελληνική υφαλοκρηπίδα

p.galiatsatos@realnews.gr

Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Γ
ια µια µεγάλη χρονική περίοδο ανατα-
ράξεων στην ανατολική Μεσόγειο προ-
ετοιµάζεται η Αθήνα, καθώς οι απειλές 

και οι προκλήσεις της Αγκυρας φαίνεται να µην 
έχουν τέλος. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θέλει να 
µετατρέψει την ανατολική Μεσόγειο σε «οθω-
µανική λίµνη» και δείχνει να εκτιµά πως η συ-
γκυρία ευνοεί τα σχέδιά του. Ετσι, µέσα σε λι-
γότερο από µία εβδοµάδα, η Αγκυρα, αντί για 
αποκλιµάκωση, ανανέωσε τη NAVTEX για το 
«Oruc Reis» που θα κινείται εφεξής σε µια πε-
ριοχή από τα όρια των χωρικών υδάτων της 
Ρόδου έως τα όρια εκείνων του Καστελλόρι-
ζου και προανήγγειλε, µέσω δηλώσεων του 
αντιπροέδρου Φουάτ Οκτάι, σεισµογραφικές 
έρευνες νοτίως της Κρήτης. Ταυτόχρονα, εξέ-
φρασε την πρόθεσή της να στείλει στην ελληνι-
κή υφαλοκρηπίδα πλοίο-γεωτρύπανο, αναβαθ-
µίζοντας έτσι την ποιότητα της πρόκλησης. Την 
ίδια στιγµή, η Αγκυρα δροµολογεί και τη διχο-
τόµηση της Κύπρου. 

Στόχος τα τετελεσµένα
Ο Ερντογάν εκµεταλλεύεται στο έπακρο το κε-
νό εξουσίας που έχει δηµιουργηθεί από την 
απουσία των Αµερικανών και την ευρωπαϊκή 
αδυναµία, για να εδραιώσει τις επιδιώξεις του 
και να δηµιουργήσει τετελεσµένα στην ανατο-
λική Μεσόγειο, σε βάρος κυρίως της Ελλάδας 
και της Κύπρου. Η στρατηγική δεν είναι νέα. 
Ηδη από το 2011 ο σουλτάνος είχε δηλώσει 
ότι η Τουρκία θα πρέπει να είναι παρούσα στο 
Σουέζ και στις παρακείµενες θάλασσες και να 
επεκτείνει την επιρροή της έως τον Ινδικό Ωκε-
ανό. Στην πραγµατικότητα, όπως είχε από και-
ρό επισηµάνει στο γαλλικό think tank FMES, 
οραµατιζόταν την αναβίωση της οθωµανικής 
επιρροής µε έµφαση στο Αιγαίο και στην ανα-
τολική Μεσόγειο και µε βάση αυτή την επιδί-
ωξη δροµολόγησε ένα γιγαντιαίο πρόγραµµα 

επιδιώξει να αποφύγει την στρατιωτική κλιµά-
κωση της κρίσης. Κυβερνητικά στελέχη δεν 
αποκλείουν, πάντως, κανένα σενάριο σε αυτή 
την περίπτωση. 

 Στο τραπέζι παραµένει επίσης και η απειλή 
το «Oruc Reis» να παραβιάσει τα χωρικά µας 
ύδατα στο όριο των 6 µιλίων, είτε προς τη Ρόδο 
είτε στο Καστελλόριζο. Αυτός ο κίνδυνος θα συ-
νεχίσει να υφίσταται τουλάχιστον έως το ∆εκέµ-
βριο, καθώς θα βρίσκεται για ακόµη δύο µήνες 
στις περιοχές ανατολικά του 28ου µεσηµβρι-
νού το «Oruc Reis», όπως δήλωσε την Πέµπτη ο 
υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας, Φατίχ Ντον-
µέζ. Και, βεβαίως, υπάρχει και ο κίνδυνος να 
δοθεί εντολή και για γεωτρήσεις από το πλωτό 
γεωτρύπανο «Yavuz» στις περιοχές όπου ήδη 
έχει ολοκληρώσει τις έρευνες το «Oruc Reis». 

Πρωτοβουλίες
Η Αθήνα παρακολουθεί τις τουρκικές κινήσεις 
και διατηρεί τις δυνάµεις της σε ετοιµότητα διά 
παν ενδεχόµενο, ενώ ταυτόχρονα έχει δροµο-
λογήσει διπλωµατική αντεπίθεση σε όλα τα επί-
πεδα, κυρίως όµως στην Ε.Ε. Στο τελευταίο Ευ-
ρωπαϊκό Συµβούλιο, ο πρωθυπουργός έθεσε 
την Ευρώπη προ των ευθυνών της - και σε επί-
πεδο κρατών-µελών που συνεχίζουν τις εξαγω-
γές στρατιωτικών εξοπλισµών στην Τουρκία. Το 
θέµα αυτό έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και 

ναυτικών εξοπλισµών. Οι εξελίξεις επιταχύνθηκαν µετά το 
2017. Τους τελευταίους µήνες, όµως, ο σουλτάνος αισθά-
νεται ότι µπορεί να λειτουργεί χωρίς κανέναν περιορισµό. 

Στο στόχαστρό του βρίσκεται η Ελλάδα, την οποία θέλει 
να υποχρεώσει σε µια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση, µε αφε-
τηρία όχι τις διαφορές που αναγνωρίζει η Ελλάδα, αλλά αυ-
τά που θέλει ο ίδιος. Από τις δηλώσεις των Τούρκων αξιω-
µατούχων το τελευταίο διάστηµα σε σχέση µε τον Χάρτη 
της Σεβίλλης, είναι σαφές ότι η Αγκυρα θέτει ως προϋπό-
θεση για τον διάλογο να παραιτηθεί η Αθήνα από όσα δι-
καιώµατα έχει βάσει του ∆ικαίου της Θάλασσας και ταυτό-
χρονα να αποδεχθεί να συζητήσει για αποστρατιωτικοποί-
ηση νησιών, γκρίζες ζώνες και ό,τι άλλο θέσει στο τραπέ-
ζι η Τουρκία. Αυτός είναι ο λόγος που η Αγκυρα δεν θέλει 
τις διερευνητικές επαφές και το καθορισµένο πλαίσιο του 
διαλόγου για τις θαλάσσιες ζώνες και κάνει ό,τι µπορεί για 
να τις τορπιλίσει. Βεβαίως, οι Τούρκοι γνωρίζουν πως αυ-
τό που θέλουν µόνο µετά από πόλεµο µπορεί να συµβεί 
και γι’ αυτό κάνουν ό,τι µπορούν για να προκαλέσουν θερ-
µό επεισόδιο, το οποίο όµως θέλουν να χρεωθεί η Ελλάδα. 

Από τις δηλώσεις της τελευταίας εβδοµάδας, στην Αθή-
να συγκράτησαν ως πλέον απειλητική εκείνη του Φ. Οκτάι 
για επέκταση των τουρκικών σεισµικών ερευνών και νοτί-
ως της Κρήτης, σε περιοχές που περιλαµβάνονται στο πα-
ράνοµο τουρκολιβυκό µνηµόνιο. Η απειλή αυτή σηµαίνει 
πως η Τουρκία θα διασχίσει τον 28ο µεσηµβρινό και θα 
µπει σε περιοχή οριοθετηµένη από τη συµφωνία Ελλάδας 
- Αιγύπτου, κάτι που θα δυσκολέψει σηµαντικά την κατά-
σταση για την ελληνική κυβέρνηση, η οποία έως τώρα έχει 

ΜΠΛΟΚΟ
Η Ελλάδα 
µπλόκαρε ήδη την 
προγραµµατισµέ-
νη συνάντηση της 
µικρής Επιτροπής 
Τελωνειακής 
Σύνδεσης Ε.Ε.-
Τουρκίας

ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟ ΣΟΟΥ 
από τον Ταγίπ Ερντογάν πάνω 
στο πλοίο-γεωτρύπανο «Fatih»
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Ο ΕρντΟγάν εκμεταλλεύεται στο έπακρο το 
κενό εξουσίας που έχει δημιουργηθεί από την 
απουσία των Αμερικανών και την ευρωπαϊκή 
αδυναμία, για να εδραιώσει τις επιδιώξεις του

άπΟ τΟ 2011 ο σουλτάνος είχε δηλώσει ότι
η Τουρκία θα πρέπει να είναι παρούσα στο Σουέζ 
και στις παρακείμενες θάλασσες και να επεκτείνει 
την επιρροή της έως τον Ινδικό Ωκεανό

p.karvounopoulos@realnews.gr

Του ΠΑΡΙ ΚΑΡΒΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ

 Η σοβαροτερΗ ελληνοτουρκική κρί-
ση από το 1974 εξελίσσεται μίλι-μίλι! Το 
τουρκικό ερευνητικό σκάφος «Oruc Reis» 
και τα πολεμικά πλοία που το συνοδεύ-
ουν πλησιάζουν όλο και πιο κοντά στο 
Καστελλόριζο, αλλά και στη Ρόδο, διατη-
ρώντας σε κατάσταση επιφυλακής τις ελ-
ληνικές Ενοπλες Δυνάμεις, οι οποίες είναι 
πλέον έτοιμες να αντιμετωπίσουν οποιο-
δήποτε ενδεχόμενο!

Δεν είναι εύκολη η εξίσωση αντιμετώ-
πισης της τουρκικής στρατιωτικής απει-
λής από τις ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις. 
Κι αυτό γιατί είναι σαφές ότι η ελληνική 
κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει τη 
στρατιωτική κλιμάκωση που είναι προφα-
νές ότι η τουρκική πλευρά επιδιώκει. Το 
σενάριο που θέλει την Αγκυρα να προκα-
λεί ένα θερμό επεισόδιο το οποίο θα χρε-
ώσει στην ελληνική πλευρά είναι πιθανό. 

Από την άλλη, είναι σαφές ότι έχουν 
δοθεί εντολές για «σκληρή αντιμετώπι-
ση» οποιασδήποτε τουρκικής επιθετικής 

κίνησης όχι μόνο στην περιοχή μεταξύ 
Καστελλόριζου και Ρόδου, όπου πλέει το 
«Oruc Reis» με τη συνοδεία των πολεμι-
κών πλοίων, αλλά οπουδήποτε στο Αιγαίο. 
Πότε μπορεί να συμβεί αυτό; Σύμφωνα 
με τη πρόσφατη δήλωση του υπουργού 
Επικράτειας Γιώργου Γεραπετρίτη, η ελ-
ληνική «κόκκινη γραμμή» έχει χαραχθεί 
πλέον στα 6 ναυτικά μίλια.

Πώς μπορούν να συνδυαστούν αυτές 
οι δύο στρατηγικές; Μέχρι στιγμής, το 
Πολεμικό Ναυτικό έχει κατορθώσει να 
τις «συνδυάσει» με «σκληρό πρέσινγκ» 
της τουρκικής αρμάδας, που προκαλεί 
με τον πλου της σε Καστελλόριζο και Ρό-
δο. Τα ελληνικά πολεμικά πλοία προσέγ-
γισαν σε απόσταση 1,5 μιλίου τους Τούρ-
κους στην προσπάθειά τους να προσεγγί-
σουν το Καστελλόριζο. Η προσέγγιση είχε 
αποτέλεσμα. «Υπερασπιζόμαστε την κυ-

ριαρχία μας μίλι-μίλι και κάθε μέρα φαί-
νεται να φτάνουμε όλο και πιο κοντά στη 
σύγκρουση», αναφέρει πηγή του ΓΕΕΘΑ. 
Ολος ο Στόλος είναι εκτός Ναυστάθμου 
και αυτό συμβαίνει με ολιγοήμερα «δια-
λείμματα» από τις 21 Ιουλίου! Η κόπωση 
μέσων και προσωπικού είναι δεδομένη, 
αλλά δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση 
τις ναυτικές επιχειρήσεις που γίνονται κά-
θε μέρα σε όλο το Αιγαίο και στην ανατο-
λική Μεσόγειο. Τα δύσκολα, πάντως, εί-

ναι μπροστά μας κι αυτό το γνωρίζουν οι 
επιτελείς στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας.

Οι δηλώσεις υπουργών του τουρκικού 
καθεστώτος για αποστολή γεωτρύπανου 
είτε στην περιοχή του Καστελλόριζου εί-
τε νοτίως της Κρήτης λαμβάνονται σοβα-
ρά υπ’ όψιν από τη στρατιωτική ηγεσία, 
αφού μέχρι στιγμής είναι αλήθεια ότι όσα 
έχει ανακοινώσει η Αγκυρα τα έχει υλο-
ποιήσει. Στην περίπτωση αποστολής γε-
ωτρύπανου σε ύδατα ελληνικών συμφε-
ρόντων, οι επιλογές αντιμετώπισης περι-
ορίζονται.

Στα γενικά επιτελεία είναι προετοιμα-
σμένοι για κρίση «μακράς διαρκείας». 
Ετσι κι αλλιώς, είναι ήδη η μεγαλύτερη σε 
χρονική διάρκεια ελληνοτουρκική κρίση 
από το 1974 και αναμένεται ότι θα διαρ-
κέσει πολύ ακόμη. Τουλάχιστον μέχρι τον 
Δεκέμβριο, λένε οι εκτιμήσεις που στηρί-

ζονται στην παράδοξη στάση των Ευρω-
παίων. Στάση που έχει προκαλέσει πολ-
λά ερωτήματα.

Απλός θεατής
Μπροστά σε όλο αυτό το θέατρο του πα-
ραλόγου που έχει στήσει ο Ερντογάν, η 
Ευρώπη απλά παρακολουθεί τα τουρκικά 
καμώματα και διστάζει να επέμβει δρα-
στικά. Οντας θεατής σε τρεις συνεχόμε-
νες, πολύ σοβαρές προκλήσεις της Τουρ-
κίας εναντίον δύο χωρών- μελών της Ε.Ε., 
η πρόσφατη Σύνοδος των Ευρωπαίων ηγε-
τών παρέπεμψε τις αποφάσεις της για την 
Τουρκία στον επόμενο Δεκέμβριο. Ο Ερ-
ντογάν, βλέποντας αυτή την ευρωπαϊκή 
αναβλητικότητα, προφανώς τρίβει τα χέ-
ρια του. Αλλά και η πρώτη τουρκική δοκι-
μή του ρωσικού πυραυλικού συστήματος 
S-400 αντιμετωπίστηκε -μέχρι τώρα του-
λάχιστον- πολύ χλιαρά από τους αξιωμα-
τούχους του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ, παρότι 
οι Τούρκοι δεν σέβονται τις συμμαχικές 
τους υποχρεώσεις, προσβάλλοντας απρο-
κάλυπτα και εκ των έσω τη συνεκτικότη-
τα και την αλληλεγγύη της Συμμαχίας.

Υστερα από όλα αυτά, μήπως θα πρέ-

πει το θέμα «Τουρκία» να αντιμετωπιστεί 
επιτέλους με την πρέπουσα για την περί-
σταση προσοχή και όχι αποσπασματικά; 
Μήπως θα πρέπει να δοθεί μια συνολι-
κή αποστομωτική απάντηση στις τουρ-
κικές προκλήσεις και να αποφευχθούν οι 
ρηματικές διακηρύξεις περί αλληλεγγύης 
προς την Ελλάδα και την Κύπρο, αφού εί-
ναι ηλίου φαεινότερον ότι δεν φέρνουν 
κανένα απτό αποτέλεσμα; Τουναντίον, 
τελικά αποθρασύνουν περισσότερο τον 
τουρκικό αναθεωρητισμό και την προ-
κλητικότητα της γείτονος. 

Την ίδια ώρα, το ΝΑΤΟ επιμένει στον 
«τεχνικό ελληνοτουρκικό διάλογο», ενώ ο 
γενικός γραμματέας της Συμμαχίας δηλώ-
νει ότι «έχει σημειωθεί πρόοδος», με το 
«Oruc Reis» και τουρκικά πολεμικά πλοία 
να πλέουν σε περιοχές αναμφισβήτητων 
ελληνικών συμφερόντων!

Συναγερμός μακράς διαρκείας
στις Ενοπλες Δυνάμεις

«Υπερασπιζόμαστε
την κυριαρχία μας 

μίλι-μίλι και κάθε μέρα 
φαίνεται να φτάνουμε

όλο και πιο κοντά
στη σύγκρουση»,
τονίζουν στην «R»
πηγές του γΕΕΘά

στον Γερμανό υπουργό Εξωτερικών κατά τη συ-
νάντησή τους στην Αθήνα και το έχει συζητή-
σει και με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μα-
κρόν. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να θέτει αυτό 
το ζήτημα τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διμε-
ρές επίπεδο, στις χώρες που αποτελούν τους με-
γαλύτερους εξαγωγείς τεχνογνωσίας, συστημά-
των και στρατιωτικού υλικού προς την Τουρκία. 
Είναι ενδεικτικές οι επιστολές για το θέμα αυτό 
που έστειλε ο Νίκος Δένδιας στους ομολόγους 
του από τη Γερμανία, την Ισπανία και την Ιταλία. 

Το δεύτερο επίπεδο στο οποίο εκδηλώθη-
κε η ελληνική διπλωματική αντεπίθεση ήταν 
αυτό της τελωνειακής ένωσης Ε.Ε. - Τουρκίας. 
Με επιστολή του, ο Ελληνας υπουργός Εξωτε-
ρικών ζήτησε να ληφθούν μέτρα και να κατα-
γραφούν οι παραβιάσεις της συμφωνίας από 
την Τουρκία και να εξεταστεί ακόμα και το εν-
δεχόμενο αναστολής της. Η Ελλάδα μπλόκαρε 
ήδη την προγραμματισμένη (για τις 21 και 22 
Οκτωβρίου) συνάντηση της μικρής Επιτροπής 
Τελωνειακής Σύνδεσης Ε.Ε.-Τουρκίας, κατόπιν 
παρέμβασης του αναπληρωτή υπουργού Εξω-
τερικών Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη στις Βρυξέλλες. 
Η ουσία του επιχειρήματος της Ελλάδας είναι 
ότι δεν μπορεί η Τουρκία να ζητά αναβάθμι-
ση της τελωνειακής ένωσης, την ώρα που ήδη 
έχει στο ιστορικό της μια μακρά λίστα παραβι-
άσεων της υφιστάμενης.


