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«Αμπντούλ Χαμίντ Χαν» είτε στέλνοντας κάποιο 
από τα ερευνητικά τους σκάφη στην περιοχή. 

Η Αθήνα είναι έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα, 
οι Ενοπλες Δυνάμεις βρίσκονται σε επιφυλακή 
και διεξάγουν ασκήσεις με ένοπλες δυνάμεις 
άλλων χωρών, στέλνοντας σημαντικά μηνύμα-
τα. Στο πλαίσιο αυτό, μαχητικά αεροσκάφη της 
Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποίησαν συ-
νεκπαίδευση τη Δευτέρα με το αμερικανικό αε-
ροπλανοφόρο «USS HARRY S. TRUMAN» στην 
ευρύτερη περιοχή δυτικά της Πελοποννήσου. 
Οι Τούρκοι, από την πλευρά τους, επιδίδονται 
σε συνεχείς προκλήσεις και διευρύνουν τα μέ-
τωπα. Με αφορμή τον νέο νόμο για τον εκ-
συγχρονισμό των μουφτειών, που ψη-
φίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή, το 
τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών επι-
τέθηκε στην Ελλάδα, κατηγορώντας 
την ότι παραβιάζει τα δικαιώματα 
της «τουρκικής μειονότητας» της 
δυτικής Θράκης: «Με μια νομική 
ρύθμιση για τις μουφτείες στη 
δυτική Θράκη, η Ελλάδα παρα-
βίασε για άλλη μια φορά τα δι-
καιώματα και τις ελευθερίες της 
τουρκικής μειονότητας της δυ-
τικής Θράκης, που έχουν την 
εγγύηση των διεθνών συνθη-
κών, ιδιαίτερα της Συνθήκης 
της Λωζάννης», αναφέρει η 
ανακοίνωση του τουρκικού 
υπουργείου, το οποίο καλεί 
την Ελλάδα «να σεβαστεί το 

Διεθνές Δίκαιο, να εκπληρώσει τις συμβα-
τικές της υποχρεώσεις που απορρέουν 
από τη Συνθήκη της Λωζάννης και άλλες 
σχετικές συμφωνίες και να θέσει τέλος 
στις πολιτικές της πίεσης και του εκφοβι-
σμού έναντι της τουρκικής μειονότητας 
της δυτικής Θράκης». Η απάντηση του ελ-
ληνικού υπουργείου Εξωτερικών σε αυ-
τήν την παραληρηματική διαστρέβλωση 
της πραγματικότητας ήταν άμεση. «Προ-
κειμένου να εξυπηρετήσει το αφήγημά 
της, η Τουρκία ηθελημένα παραποιεί την 
αλήθεια όσον αφορά τη μουσουλμανική 

μειονότητα στη Θράκη. Η Ελλά-
δα, τηρώντας στο ακέραιο 

τις υποχρεώσεις της έναντι 
της μουσουλμανικής μειο-
νότητας στη Θράκη, που 
απορρέουν από τη Συν-
θήκη της Λωζάννης, θα 
συνεχίσει να ακολου-
θεί μια συγκροτημένη 
μειονοτική πολιτική, 
η οποία προάγει την 
ευημερία της μειο-
νότητας», αναφέρει 
το υπουργείο και 
προσθέτει: «Ας ανα-
λογιστεί η Τουρ-
κία, πριν προβεί 
σε υποδείξεις προς 
οποιονδήποτε, πό-
σα από τα άρθρα 
της Συνθήκης της 
Λωζάννης έχει η 

ίδια σεβαστεί. Για 
ποιους λόγους και με 

ποιες συστηματικές πολιτικές 
της Αγκυρας, η άλλοτε ακμάζου-
σα ελληνική μειονότητα σε Κων-
σταντινούπολη, Ιμβρο και Τένε-
δο έχει σχεδόν αφανιστεί».

τον Κινέζο ομόλογό του Γουάνγκ Γι στο περιθώ-
ριο της συνόδου του οργανισμού των κρατών 
της νοτιοανατολικής Ασίας που πραγματοποι-
ήθηκε στην Καμπότζη την περασμένη Τετάρτη. 

Τα γεγονότα του 2020
Πάντως, ορισμένοι διπλωμάτες και αναλυτές 
στην Αθήνα δεν αποκλείουν το τουρκικό πλοίο-
γεωτρύπανο να προχωρήσει σε μια πρόκληση 
εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, κάτι που 
θα αύξανε κατακόρυφα την ένταση στις ελ-
ληνοτουρκικές σχέσεις. Ο πρώην σύμβουλος 
ασφαλείας του πρωθυπουργού, Αλέξης Δια-
κόπουλος, εξέφρασε μεν την εκτίμηση ότι το 
«Αμπντούλ Χαμίντ Χαν» θα κινηθεί στην περιο-
χή της κυπριακής ΑΟΖ, ωστόσο δεν απέκλεισε 
το ενδεχόμενο να έχουμε και επανάληψη των 
γεγονότων του καλοκαιριού του 2020. «Υπάρ-
χουν διάφορα σενάρια. Ισως το χειρότερο για 
εμάς είναι οι Τούρκοι να έρθουν στην περιοχή 
μέσα της μέσης γραμμής που είναι η δική μας 
υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ -εκεί που έκανε και τις 
έρευνες το “Oruc Reis” πριν από δύο χρόνια- 
και να κάνουν εκεί τη γεώτρηση. Σε περίπτω-
ση που γίνει αυτό, κι έχοντας προβλέψει τη δι-
κή μας αντίδραση, το γεωτρύπανό τους θα έρ-
θει με συνοδεία πάρα πολλών πολεμικών σκα-
φών. Αυτό θα οδηγήσει την Ελλάδα να κινητο-
ποιήσει μεγάλος μέρος του Στόλου και να έχου-
με σχεδόν μια επανάληψη του 2020», δήλωσε 
στον ΣΚΑΪ. Ο έμπειρος διπλωμάτης θεωρεί ότι 
οι Τούρκοι θα προσπαθήσουν να απαντήσουν 
και στην άδεια που έδωσε η Αθήνα στο Ισραήλ 
να πραγματοποιήσει αεροναυτικές στρατιωτι-
κές ασκήσεις από τις 26 Ιουλίου έως τις 5 Αυ-
γούστου σε περιοχές νότια της Κρήτης, οι οποί-
ες συμπίπτουν με το παράνομο τουρκολιβυκό 
μνημόνιο. Η Αθήνα και το Τελ Αβίβ έστειλαν έτσι 
ένα σαφές μήνυμα αμφισβήτησης των τουρκι-
κών ανυπόστατων αιτιάσεων για την περιοχή 
και δεν αποκλείεται οι Τούρκοι να προσπαθή-
σουν να απαντήσουν επί του πεδίου είτε με το 

Σημαντική η επίσκεψη 
Δένδια στην Κύπρο 

πριν από λίγες 
ημέρες, ενόψει των 

τουρκικών κινήσεων


