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Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Σ
ε κλιμάκωση των προκλήσεων σε Αιγαίο 
και ανατολική Μεσόγειο προχώρησε η 
Τουρκία, αμέσως μετά την υπογραφή της 

ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας, και αυτή 
τη φορά δεν έμεινε στις συνήθεις εμπρηστικές 
δηλώσεις. Σε μια πράξη ανοιχτής κρατικής πει-
ρατείας, το τουρκικό πολεμικό ναυτικό εμπόδι-
σε τις εργασίες του ερευνητικού Nautical Geo 
στην κυπριακή ΑΟΖ, υποχρεώνοντάς το να κα-
ταφύγει στο λιμάνι της Λάρνακας. Διπλωματικά, 
η Τουρκία αναβάθμισε το επίπεδο της απειλής 
με μια επιστολή στον ΟΗΕ, με την οποία οικο-
δομεί ένα νέο αφήγημα, που ξεπερνά σε προ-
κλητικότητα ακόμα και τη θεωρία των «γκρίζων 
ζωνών»: Η Αγκυρα αμφισβητεί ευθέως την ελ-
ληνική κυριαρχία στα νησιά του ανατολικού 
Αιγαίου, υποστηρίζοντας ότι, εφόσον τα νη-
σιά δεν είναι αποστρατιωτικοποιημένα, αυτό 
συνιστά παραβίαση των συνθηκών, με βάση 
τις οποίες εκχωρήθηκαν στην Ελλάδα. Ολα αυ-
τά προκαλούν έντονο προβληματισμό και ανη-
συχία στην Αθήνα, που προετοιμάζεται για κά-
θε ενδεχόμενο. 

Η επιστολή του μόνιμου αντιπροσώπου της 
Τουρκίας Φεριντούν Σινιρλίογλου στον γ.γ. του 
ΟΗΕ εστάλη στις 30 Σεπτεμβρίου, δύο ημέρες 
μετά την υπογραφή της ελληνογαλλικής συμ-
φωνίας και συνιστά κυρίως απάντηση σε αυτήν. 
Δεν είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία προ-
βάλλει αυτές τις αιτιάσεις. Είχε προηγηθεί, στις 
13 Ιουλίου, η πρώτη επιστολή Σινιρλίογλου με 
το ίδιο αντικείμενο. Σε εκείνη την επιστολή είχε 
απαντήσει στις 27 Ιουλίου η μόνιμη αντιπρόσω-
πος της Ελλάδας στον ΟΗΕ Μαρία Θεοφίλη. Η 
νέα επιστολή Σινιρλίογλου απαντά στην επιστο-
λή της Μ. Θεοφίλη. Οπως υποστηρίζουν διπλω-
ματικοί κύκλοι, μπορεί τα επιχειρήματα της επι-
στολής να είναι «νομικίστικα» και έωλα, ωστό-
σο είναι σαφές πλέον ότι η Τουρκία χτίζει μια 
νέα θεωρία για να αμφισβητήσει την ελληνική 
κυριαρχία στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. 

Η ποιοτική αυτή στροφή της τουρκικής επι-
θετικότητας, που εκδηλώθηκε μάλιστα λίγες 
ημέρες πριν από ένα νέο γύρο διερευνητικών 
επαφών, δεν διέλαθε της προσοχής της Αθή-
νας. Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδι-
ας αναφέρθηκε σε αυτήν δύο φορές στη δι-
άρκεια της συζήτησης για την ελληνογαλλική 
συμφωνία στη Βουλή. «Το τελευταίο χρονικό 
διάστημα, για να μη σας πω και τις τελευταί-
ες εβδομάδες, αν όχι ημέρες, η Τουρκία έχει 
διατυπώσει μια άλλη σκέψη, η οποία είναι πέ-
ραν των απίστευτων, τα οποία έλεγε μέχρι τώ-
ρα. Ισχυρίζεται ότι η αποστρατιωτικοποίηση 
των νησιών του ανατολικού Αιγαίου συνιστά 
όρο της εθνικής ελληνικής κυριαρχίας επ’ αυ-
τών των νησιών. Δηλαδή, για να το πω καθα-
ρά, εάν δεν είναι αποστρατιωτικοποιημένα τα 
νησιά, δεν είναι ελληνικά», είπε ο Ν. Δένδιας 
στη Βουλή. Οι αναφορές αυτές του υπουργού 
δεν ήταν τυχαίες, όπως δεν ήταν τυχαία και η 
αναφορά του ότι η χώρα αντιμετωπίζει «εθνι-
κή απειλή». Το τι σκοπεύει να κάνει η Τουρκία 
με τη νέα θεωρία που χτίζει δεν μπορεί να το 
προβλέψει κανείς με σιγουριά στην Αθήνα, άλ-
λωστε, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Ν. Δέν-
διας, «πραγματικά με την Τουρκία κανείς, πολ-
λές φορές, αισθάνεται ότι δεν προσλαμβάνει 
τι επιδιώκει». Η έως τώρα εμπειρία, πάντως, 

Πόλεμος νεύρων στο Αιγαίο!
Τι φοβάται ο Ερντογάν και κλιμακώνει τις προκλητικές ενέργειες και τι ανησυχεί την ελληνική κυβέρνηση

H «ρωσική σαλάτα» της ευρωπαϊκής πολιτικής

«ΓΑΛΛΙΚΈΣ ΦΡΈΓΑΤΈΣ εναντίον γερμανικών υπο-
βρυχίων στο Αιγαίο». Αυτός είναι ο τίτλος της ιστοσε-
λίδας euractiv, ο οποίος θα μπορούσε να γίνει: «Γαλ-
λικές φρεγάτες με ελληνική σημαία εναντίον γερμα-
νικών υποβρυχίων και ενός ισπανικού ελικοπτερο-
φόρου με τουρκική σημαία στο Αιγαίο και η… ρωσι-
κή σαλάτα στην εξωτερική και αμυντική πολιτική της 
Ευρώπης». Είναι σαφές ότι τη διαμόρφωση μιας κοι-
νής ευρωπαϊκής πολιτικής στην άμυνα, στην εξωτε-
ρική πολιτική και στους εξοπλισμούς θα αργήσου-
με να τη δούμε. Μπορεί οι Γάλλοι να επιχειρούν κα-
τά καιρούς την εφαρμογή της, όμως οι Γερμανοί δεν 
το καλοβλέπουν, καθώς δεν επιθυμούν την ανάδει-
ξη του Παρισιού ως ηγέτιδας ευρωπαϊκής δύναμης, 
ενώ θεωρούν ότι τους εξυπηρετεί να διαμορφώνουν 
τα γεωπολιτικά θέματα που προκύπτουν ανάλογα με 
τα συμφέροντά τους!

Η… ευρωπαϊκή «ρωσική σαλάτα» αναμένεται -δυ-
στυχώς- να γίνει ακόμα χειρότερη, καθώς οι Γερμα-
νοί είναι αποφασισμένοι -με όποια σύνθεση και αν 
κυβερνηθεί η χώρα τους- να προσπαθήσουν να επι-
βάλουν την κατάργηση του βέτο στην Ε.Ε. για θέμα-
τα εξωτερικής πολιτικής.

Θέμα που θα αφήσει τα αδύναμα μέλη της Ε.Ε. έρ-
μαια στα παιχνίδια του πλούσιου ευρωπαϊκού Βορ-
ρά.

ΥΓ: Είναι σημαντικό για την αντιμετώπιση των σοβα-
ρών αυτών γεωπολιτικών προκλήσεων να είμαστε 
ενωμένοι και όχι να παρουσιάζεται αυτή η τραγική ει-
κόνα που είδαμε στη Βουλή, στη συζήτηση για την 
αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία. Να βλέπουμε, δη-
λαδή, την εθνική ομοψυχία να γίνεται βορά στον μι-
κροκομματισμό! 

του ΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΕΛΑΚΗ

η άποψη

δείχνει ότι η Τουρκία χρησιμοποιεί αυτές τις θεωρίες είτε ως δια-
πραγματευτικό μέσο είτε για να δικαιολογήσει επεκτατικές κινήσεις.   

Περιορισμένα τα χρονικά περιθώρια
Διπλωματικές και κυρίως στρατιωτικές πηγές θεωρούν ότι η Τουρ-
κία -μετά την ελληνογαλλική συμφωνία- θεωρεί ότι τα χρονικά περι-
θώρια ως την ανατροπή των ισορροπιών λόγω της παραλαβής των 
Rafale είναι περιορισμένα και κλιμακώνει την ένταση όσο θεωρεί ότι 
οι συσχετισμοί ακόμα την ευνοούν. Το ενδεχόμενο, πάντως, να φτά-
σει η κατάσταση στα άκρα δεν θεωρείται πιθανό από την κυβέρνη-
ση, αν και πάντοτε, όταν επιδεινώνεται το κλίμα, υπάρχει ο κίνδυ-
νος ατυχήματος. Το διεθνές περιβάλλον μπορεί να μην είναι ευνοϊκό 
για την Τουρκία, από την άλλη, όμως, δεν υπάρχει και κάποιος που 
να είναι σε θέση να «φρενάρει» τον Τούρκο Πρόεδρο, αν αποφασί-
σει να προχωρήσει σε τυχοδιωκτισμούς. Πολλά θα εξαρτηθούν και 
από την εσωτερική κατάσταση στη γειτονική χώρα, καθώς η δημο-
τικότητα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πέφτει καθημερινά και η αντι-
πολίτευση έχει συσπειρωθεί εναντίον του. Πολιτικοί αναλυτές στην 
Τουρκία εκτιμούν ότι η κυβέρνηση δεν θα αντέξει έως το 2023 και 

ότι σύντομα θα προκηρυχθούν εκλογές. Αυτή 
θεωρείται μια επικίνδυνη περίοδος, καθώς δεν 
αποκλείεται ο Ερντογάν να προσπαθήσει να 
ξανακερδίσει την εύνοια των συμπολιτών του 
με τυχοδιωκτισμούς στην εξωτερική πολιτική.      

Ως τότε, πάντως, η τουρκική επιθετικότητα 
αναμένεται να στραφεί κυρίως εναντίον της 
Κύπρου, ειδικά αν τον Νοέμβριο επανεκκινή-
σει, όπως έχει προαναγγελθεί, το ερευνητικό 
πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και 
δεν θα πρέπει να αποκλείεται μια κίνηση στα 
όρια του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονί-
ου, καθώς στη Λιβύη το τοπίο παραμένει θολό. 
Διπλωματικές πηγές δεν αποκλείουν το ενδεχό-
μενο να προσπαθήσει να αποσπάσει η Τουρκία 
από τη μεταβατική λιβυκή κυβέρνηση άδειες 
για να πραγματοποιήσει γεωτρήσεις εντός των 
ορίων της λιβυκής ΑΟΖ που καθορίζεται από 
το παράνομο μνημόνιο.    


