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ΤΟ ΘΕΜΑ

Ο Τούρκος Πρόεδρος αποφάσισε το πλωτό 
γεωτρύπανο «Αμπντούλ Χαμίντ Χαν» να παραμείνει 
εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, υπό την πίεση 
του διεθνούς παράγοντα και ιδίως των ΗΠΑ
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Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

T
ο μεσημέρι της Τετάρτης, το πλοίο-γεωτρύ-
πανο «Αμπντούλ Χαμίντ Χαν» έφτασε στο 
προκαθορισμένο σημείο όπου θα πραγμα-

τοποιήσει την πρώτη ερευνητική του γεώτρηση, σε 
απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων από τις τουρκι-
κές ακτές και εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας. 
Η ανακούφιση σε Αθήνα και Λευκωσία ήταν εμφα-
νής, όμως δεν υπάρχει κανένας εφησυχασμός. Με-
τά από δύο χρόνια ηρεμίας, ένα τουρκικό σκάφος 
κάνει ξανά την εμφάνισή του ως εργαλείο προβολής 
ισχύος στην ανατολική Μεσόγειο και ο σχεδιασμός 
του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δείχνει ότι ευθύς εξαρ-
χής η πρόθεσή του ήταν να «παίξει με τα νεύρα» 
της ελληνικής και της κυπριακής ηγεσίας, όπως και 
να τεστάρει τις αντιδράσεις των μεγάλων δυνάμεων. 

Αυτός ο πόλεμος νεύρων ξεκίνησε κάμποσες 
εβδομάδες προτού αποπλεύσει το «Αμπντούλ Χα-
μίντ Χαν», με διαρροές για πιθανούς προορισμούς 
(κυπριακό οικόπεδο 6) που είχαν προκαλέσει προ-
βληματισμό τόσο στη Λευκωσία όσο και στην Αθή-
να. Κλιμακώθηκε όλο αυτό το διάστημα και επει-
δή η Αγκυρα κρατούσε σκόπιμα μυστικό τον πρώ-
το προορισμό του πλοίου-γεωτρύπανου με εμφα-
νή σκοπό να επιτρέψει στις φήμες να οργιάσουν. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι η σχετική NAVTEX εκδό-
θηκε ταυτόχρονα με τις επίσημες ανακοινώσεις, 
όπως και ότι του απόπλου του πλοίου-γεωτρύπα-
νου προηγήθηκε επιθεώρηση από τον ίδιο τον Ερ-
ντογάν, που συνοδευόταν από σχεδόν σύσσωμο 
το υπουργικό του συμβούλιο. Το «Αμπντούλ Χαμίντ 
Χαν» απέπλευσε μέσα σε ένα επίσημα πανηγυρικό 
σκηνικό που προσπαθούσε να προσομοιάσει (για 
όσους έχουν ζήσει τα γεγονότα) στον απόπλου του 
βρετανικού στόλου από το Πόρτσμουθ, στον πόλε-
μο των Φόκλαντς το 1982. 

Ενδιαμέσως οι Τούρκοι προσπάθησαν με μια σει-
ρά από ενέργειες να δημιουργήσουν κλίμα ότι το 
πλοίο-γεωτρύπανο θα πήγαινε στην καλύτερη πε-
ρίπτωση στην κυπριακή ΑΟΖ. Ο ηγέτης του ψευ-
δοκράτους Ερσίν Τατάρ επισκέφθηκε το πλοίο στη 
Μερσίνη και οι Τούρκοι έδωσαν στα συνοδευτικά 
του τα ονόματα τριών τουρκοκυπρίων αδελφών 
που δολοφονήθηκαν στα γεγονότα του 1963 στην 
Κύπρο. Αφηναν, ωστόσο, στις διαρροές τους ανοι-
χτό και το ενδεχόμενο το πλοίο να κατευθυνθεί και 
στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, σε περιοχές που εί-
χε πραγματοποιήσει παρανόμως σεισμογραφικές 
έρευνες το «Oruc Reis». Το κλίμα που είχαν δημι-
ουργήσει το αποτύπωσε πιο εύγλωττα από όλους 
ο καθηγητής Αγγελος Συρίγος, λίγες ώρες προτού 
αποκαλυφθεί ο στόχος του «Αμπντούλ Χαμίντ Χαν». 
«Παίζει με τα νεύρα μας», είπε χαρακτηριστικά ο 
υφυπουργός Παιδείας. 

Πόλεμος νεύρων
από τον Ερντογάν
Το διπλωματικό παρασκήνιο, οι πιέσεις από τις ΗΠΑ και 
οι απειλές για το μέλλον. Ποιες παγίδες στήνει σε βάρος 
της Ελλάδας ο γιαλαντζί σουλτάνος

Δύο ημέρες μετά τη φιέστα 
με τον απόπλου του πλοίου-
γεωτρύπανου, ο Ερντογάν 
άφησε αιχμές ότι η Ελλάδα 
ενοχλήθηκε από την έξοδό του 
στην ανατολική Μεσόγειο


