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∆ΥΣΑΡΕΣΤΗ έκπληξη ήταν ότι οι Τούρκοι 
ανακοίνωσαν πως έχουν «βαφτίσει» περιοχή κοντά 
στη Χίο ως «πεδίο βολής» τους! Κάτι που είναι 
τελείως παράνομο!

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Τουρκίας φαίνεται να 
θέτει τώρα ως στόχο να σύρει την Αθήνα 
σε μια διμερή διαπραγμάτευση, στην οποία 
θεωρεί ότι εκείνος θα έχει το πάνω χέρι
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Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

  ΑΦΟΥ ΑΝΟΙΞΕ όλη τη βε-
ντάλια των τουρκικών διεκδι-
κήσεων στο Αιγαίο, στη Θράκη 
και στην ανατολική Μεσόγειο, 
ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν φαί-
νεται να θέτει τώρα ως στόχο 
να σύρει την Αθήνα σε µια δι-
µερή διαπραγµάτευση, στην 
οποία θεωρεί ότι εκείνος θα 
έχει το πάνω χέρι. Η Αθήνα, βε-
βαίως, δεν έχει καµία διάθεση 
να καθίσει στο τραπέζι των δια-
πραγµατεύσεων µε τους όρους της Αγκυρας. Εκείνο 
που την ανησυχεί όµως είναι το ενδεχόµενο να προ-
σπαθήσει ο σουλτάνος να «εκβιάσει» µια τέτοια δια-
πραγµάτευση µέσω µιας ανεξέλεγκτης κλιµάκωσης 
και, ενδεχοµένως, ακόµα και ενός θερµού επεισοδίου. 

Τα µηνύµατα που έφτασαν από την Αγκυρα την τε-
λευταία εβδοµάδα δεν άφηναν καµία αµφιβολία για 
τις τουρκικές προθέσεις: «Χάρη στη σθεναρή στάση 
της Τουρκίας, το καθεστώς από τη συµφωνία µε τη 
Λιβύη στην ανατολική Μεσόγειο γίνεται σταδιακά 
αποδεκτό από εµπλεκόµενα µέρη και ειδικά από την 
Ελλάδα», δήλωσε ο ίδιος ο Τούρκος Πρόεδρος, ενώ 
ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβού-
σογλου κάλεσε ευθέως την Αθήνα σε διαπραγµατεύ-
σεις, λέγοντας: «Εµείς λέµε στoυς Ελληνες προσωπι-
κά, ο Πρόεδρος Ερντογάν είπε στον Μητσοτάκη προ-
σωπικά, ότι εµείς µπορούµε να κάνουµε παρόµοια 
συµφωνία µε εσάς, αρκεί να είστε έτοιµοι να συµβι-
βαστείτε. Μην κάνετε παιχνίδια πίσω από την πλά-
τη µας. Να είστε ειλικρινείς. Να µιλήσουµε. Να µά-
θετε να µοιράζεστε στην ανατολική Μεσόγειο. Ολοι 
έχουν δικαιώµατα εδώ». Των τουρκικών συστάσεων 
προς την Αθήνα είχε προηγηθεί όλο το προηγούµε-
νο διάστηµα ένας ορυµαγδός δηλώσεων και απειλών 
από ανώτατους Τούρκους αξιωµατούχους, είτε για τη 
Θράκη, είτε για την αποστρατιωτικοποίηση των νη-
σιών, είτε, τέλος, για τη διενέργεια σεισµογραφικών 
ερευνών νοτίως της Κρήτης στην περιοχή που οριο-
θέτησε η συµφωνία Λιβύης - Τουρκίας. 

Επικοινωνιακή εκµετάλλευση
Στην Αθήνα υπολογίζουν πως η επόµενη κλιµάκω-
ση της τουρκικής στάσης θα έρθει µετά τη δηµο-
σίευση της τουρκολιβυκής συµφωνίας στη σχε-
τική ιστοσελίδα του ΟΗΕ, που αναµένεται το 
αµέσως επόµενο διάστηµα. Αν και η ανάρτη-
ση αποτελεί µια τυπική διαδικασία και δεν νο-
µιµοποιεί σε κανένα βαθµό την άκυρη και πα-
ράνοµη τουρκολιβυκή συµφωνία, στους διπλω-
µατικούς κύκλους δεν υπάρχει καµιά αµφιβολία 
πως ο Ερντογάν θα προσπαθήσει να εκµεταλλευ-
τεί την ανάρτηση µε τον ίδιο τρόπο που το έκανε 
µετά το 2011, όταν αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του 
ΟΗΕ η συµφωνία οριοθέτησης ανάµεσα στην Τουρ-
κία και το ψευδοκράτος. Η συµφωνία αυτή, που εί-
ναι νοµικά πιο ανίσχυρη ακόµα και από το τουρκολι-
βυκό µνηµόνιο (καθώς το ένα συµβαλλόµενο µέρος 
δεν αναγνωρίζεται από κανέναν άλλον πλην της 
Αγκυρας), αποτέλεσε τη βάση για όλη την 
παράνοµη δραστηριότητα στην κυ-
πριακή ΑΟΖ. 

Το πρώτο βήµα µετά την ανάρ-
τηση της τουρκολιβυκής συµφω-
νίας αναµένεται να είναι η ορι-
οθέτηση «οικοπέδων» στη ζώνη 
που αυτή ορίζει και η οποία κεί-

ται εντός της ελληνικής υφα-
λοκρηπίδας. Αν η συµφωνία 
αναρτηθεί σύντοµα, η οριοθέ-
τηση αυτή µπορεί να γίνει και 
µέσα στον Μάρτιο. Το επόµε-
νο βήµα κλιµάκωσης θα είναι 
η «αδειοδότηση» της TPAO να 
διενεργήσει σεισµικές έρευ-
νες στα «οικόπεδα» αυτά. Αυ-
τό σηµαίνει πως από τον Απρί-
λιο η Αθήνα θα πρέπει να πε-
ριµένει κάποια τουρκική κίνη-
ση στην περιοχή, την οποία άλ-
λωστε έχει προαναγγείλει και ο 
Τούρκος υπουργός Ενέργειας 

Φατίχ Ντονµέζ. 
Για µεγάλο χρονικό διάστηµα, η Αθήνα είχε την ελ-

πίδα ότι ο Ερντογάν µπλοφάρει - άλλωστε, γνωρίζει 
πολύ καλά πως η Ελλάδα δεν είναι Κύπρος. Το µήνυ-
µα που έστειλε προς την Αγκυρα αλλά και προς ση-
µαντικούς τρίτους, όπως οι ΗΠΑ, ήταν πως το Πολε-
µικό Ναυτικό δεν θα καθίσει µε σταυρωµένα τα χέ-
ρια, κάτι που φάνηκε να λειτουργεί για ένα διάστη-
µα. Ωστόσο, η κρίση στη Συρία και το αδιέξοδο στο 
οποίο έχει οδηγηθεί η Τουρκία στην Ιντλίµπ έδειξαν 
πως δεν µπορεί να βασίζεται κανείς πλέον στον πε-
ρίφηµο πραγµατισµό του Ερντογάν. ∆ιπλωµατικοί 
κύκλοι εκτιµούν πως η κρίση και το θερµό επεισόδιο 
µπορούν να έρθουν ως ρεφλέξ και προσπάθεια να 
κερδίσει στην ανατολική Μεσόγειο τις εντυπώσεις 
που φαίνεται να χάνει στη Συρία. Και, σε κάθε περί-
πτωση, το πιο πιθανό σενάριο σε µια τέτοια εξέλιξη 
θεωρείται ότι η Ελλάδα θα αναγκαστεί να καθίσει σε 
ένα τραπέζι διαπραγµατεύσεων, στο οποίο η Τουρ-
κία θα βάλει όλα τα θέµατα. 

Οπως έδειξαν οι άκαρπες συζητήσεις για τα ΜΟΕ και 
οι συνεχείς προκλήσεις, οι Τούρκοι δεν ενδιαφέρονται 
για εκτόνωση. Είναι χαρακτηριστικό πως η προοπτική 
της κλιµάκωσης  αποτελεί µια απειλή που συνοδεύει κά-
θε δήλωση Τούρκου αξιωµατούχου το τελευταίο διά-
στηµα, είτε διατυπώνεται ρητά ή όχι. Και είναι αποκα-
λυπτικό πως οι Τούρκοι θέτουν έναν όρο για να ηρε-
µήσουν τα πράγµατα, δηλαδή να σταµατήσουν όλες 
οι γεωτρήσεις στην ανατολική Μεσόγειο. Με δεδοµέ-

νο ότι τόσο η Τotal όσο και η ΕΝΙ 
έχουν ανακοινώσει ότι θα 

προχωρήσουν σε νέ-
ες γεωτρήσεις στην 
κυπριακή ΑΟΖ τον 
Απρίλιο, η περί-
οδος πριν και 

µετά το Πά-
σχα µπορεί 
να αποδειχθεί 
ιδιαίτερα θερ-
µή για τις ελ-
ληνοτουρκι-

κές σχέσεις. 

Πού το πάει ο Ερντογάν;

Στην Αθήνα υπολογίζουν 
πως η επόμενη 

κλιμάκωση της τουρκικής 
προκλητικότητας θα 

έρθει μετά τη δημοσίευση 
της τουρκολιβυκής 

συμφωνίας στη σχετική 
ιστοσελίδα του ΟΗΕ

τουν διαρκώς σε κίνδυνο την ασφάλεια πτήσε-
ων. Για του λόγου το αληθές, οι Ελληνες στρα-
τιωτικοί αναφέρθηκαν σε πολύ σοβαρό περι-
στατικό παρενόχλησης πτήσης αεροσκάφους 
ναυτικής συνεργασίας P-3 Orion του Πολεµι-
κού Ναυτικού που πετούσε σε µεγάλο ύψος 
στο Αιγαίο. Το περιστατικό έγινε στις 16 Ια-
νουαρίου και δεν είναι το µοναδικό. Είναι ένα 
από τα πολλά.
f ∆εσµεύσεις περιοχών για τα υποβρύχιά µας 
θα κάνουµε ανάλογα µε το πώς κρίνει το Πο-
λεµικό Ναυτικό.
f Πολεµικά πλοία τους δεν «λοκάρονται», αλ-
λά παρακολουθούνται. 

Οι Ελληνες στρατιωτικοί, από την πλευρά 
τους, εκτός από το θέµα των παραβιάσεων στον 
αέρα, έθεσαν στους Τούρκους το ζήτηµα των 
ελέγχων εµπορικών πλοίων από τουρκικά πο-
λεµικά πλοία σε θαλάσσιες περιοχές ελληνικών 
συµφερόντων, τις παράνοµες NAVTEX, τα µε-
θοριακά επεισόδια που προκαλούν στον Εβρο 
και µια σειρά άλλων ζητηµάτων. ∆εν πήραν κα-
µία λογική απάντηση.

Εχει σηµασία ακόµη και το ποιος ήταν επι-
κεφαλής της τουρκικής αντιπροσωπείας. Πρό-
κειται για τον Τούρκο αξιωµατικό ο οποίος, µα-
ζί µε πέντε ακόµη, είχε αιχµαλωτιστεί για λίγο 
από τις δυνάµεις του στρατηγού Χαφτάρ στη 
Λιβύη! Ηταν µέλος της στρατιωτικής αποστο-
λής των Τούρκων στην αφρικανική χώρα και οι 
δυνάµεις του Χαφτάρ είχαν δώσει στη δηµοσι-
ότητα τα στοιχεία του.

ΑΙΓΑΙΟ
Οι Τούρκοι δεν 
παρέλειψαν 
να βάλουν στο 
τραπέζι όλα τα 
θέµατα, ακόµη 
και κάποια που 
εκ των πραγ-
µάτων δεν θα 
µπορούσαν να 
συζητηθούν από 
στρατιωτικούς. 
Το µήνυµα που 
θέλησαν να περά-
σουν είναι ότι στο 
Αιγαίο υπάρχει 
ήδη… συνδιαχεί-
ριση. Κάτι που 
δεν ισχύει και 
δεν πρόκειται να 
ισχύσει


