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Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΖΑΝΙΤΗ

E
τοιμη για να αντιμετωπίσει κάθε πι-
θανό σενάριο είναι η Αθήνα, έχο-
ντας καταρτίσει σχέδιο για αντίδρα-

ση σε διπλωματικό και στρατιωτικό επί-
πεδο, ανάλογα με το τι θα απαιτηθεί. Αν 
και οι τελικές ανακοινώσεις για το αν θα 
θερμάνει έτι περαιτέρω τα νερά της Με-
σογείου μέσα στον Αύγουστο η Τουρκία 
αναμένονται από τον ίδιο τον Ρετζέπ Τα-
γίπ Ερντογάν στις 9 Αυγούστου, τρία εί-
ναι τα επικρατέστερα σενάρια που εξετά-
ζει η κυβέρνηση. 

Στα ίχνη του «Oruc Reis»
Πρόκειται για το ένα από τα δύο πιο ακραία 
σενάρια που εξετάζονται. Τον Αύγουστο 
του 2020, η Τουρκία έβγαλε το ερευνη-
τικό «Oruc Reis» στην ανατολική Μεσό-
γειο, νοτίως του Καστελλόριζου, φέρνο-
ντας τους στόλους Ελλάδας και Τουρκίας 
μια ανάσα από τη σύρραξη. Αξίζει να ση-
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στο πλαίσιο και του έωλου αφηγήματος της «Γα-
λάζιας Πατρίδας», επιχειρώντας να κάνει πρά-
ξη τις διεκδικήσεις της, από το θεωρητικό επί-
πεδο, επί του πεδίου. 

Νοτίως της Κρήτης
Το δεύτερο εξίσου θερμό σημείο που εξετά-
ζεται ως σενάριο είναι νοτίως της Κρήτης, στο 
τμήμα που έχει «οριοθετήσει» η Τουρκία με 
το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Ηδη 
στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, προεξάρχο-
ντος του… πατέρα της «Γαλάζιας Πατρίδας», 
απόστρατου ναυάρχου Τσιχάτ Γιαϊτζί, καλλι-
εργείται συστηματικά η ιδέα για παρουσία 
του γεωτρύπανου σε εκείνη την περιοχή. Δύο 
είναι τα υποσενάρια σε αυτό το ενδεχόμενο. 
Το πρώτο είναι ο γεωτρητικός του στόχος να 
βρίσκεται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας 
και το δεύτερο εντός της δυνάμει οριοθετημέ-
νης λιβυκής ΑΟΖ. Θα πρέπει να επισημανθεί, 
ωστόσο, ότι στο θαλάσσιο τμήμα που οριοθε-
τείται νοτιοανατολικά της Κρήτης, νοτίως της 
Καρπάθου και νοτιοδυτικά της Ρόδου, κατα-
γράφεται η συστηματική παρουσία τουρκι-
κών drones τους τελευταίους μήνες. Πρόκει-

ται για το τμήμα που η Τουρκία αμφισβη-
τεί ανοιχτά και συστηματικά την τελευ-

ταία τριετία, το οποίο βρίσκεται εντός 
του γεωγραφικού προσδιορισμού 

του παράνομου τουρκολιβυκού 
μνημονίου. 

Κύπρος
Το τρίτο σενάριο φέρνει 

το «Αμπντούλ Χαμίντ 
Χαν» σε οικόπεδο 

εντός της κυπρια-
κής ΑΟΖ, κάτι που 

έχει πράξει στο 
πρόσφατο πα-

μειωθεί ότι τότε η Τουρκία μέτρησε μια φρε-
γάτα μείον, την «Kemal Reis», μετά τον εμβολι-
σμό της από τη φρεγάτα «Λήμνος». Εκείνη την 
περίοδο, το «Oruc Reis» ερεύνησε σε διάστημα 
39 ημερών ένα πολύ μεγάλο θαλάσσιο τμήμα 
εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και εντός 
των δυνάμει εθνικών χωρικών υδάτων των 12 
ναυτικών μιλίων. Σε περίπτωση κατά την οποία 
το τουρκικό γεωτρύπανο επιχειρήσει σε αυτή 

την περιοχή, η Αγκυρα θα στείλει μήνυμα 
συνέπειας ως προς τους στόχους της, 


