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Του ΠΑΡΙ ΚΑΡΒΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ

Η
Ελλάδα προετοιµάζεται να αντιµετω-
πίσει κρίση µε «στοιχεία στρατιωτικής 
αναµέτρησης» και πραγµατοποιεί κι-

νήσεις στη διπλωµατική σκακιέρα ελπίζοντας 
ότι θα ενισχύσει το αντιτουρκικό µέτωπο που 
υπάρχει -τουλάχιστον στα λόγια- στην περιοχή. 
Σε αυτή τη λογική εντάσσεται η απόφαση για 
αποστολή ελληνικών συστηµάτων Patriot στη 
Σαουδική Αραβία, αλλά και η πιθανή, όπως λέ-
νε οι πληροφορίες, συµµετοχή ελληνικής φρε-
γάτας στην πολυεθνική ναυτική δύναµη που 
θα περιπολεί στα Στενά του Χορµούζ. Ωστό-
σο, αυτό που πρωτίστως ανησυχεί την Αθή-
να είναι ο σοβαρός κίνδυνος θερµού επεισο-
δίου µε την Τουρκία το αµέσως επόµενο διά-
στηµα, αλλά και οι πληροφορίες που υπάρ-
χουν ότι η Αγκυρα ετοιµάζεται να ανοίξει έναν 
ακόµη θαλάσσιο διάδροµο που θα την ενώσει 
µε την Τυνησία! Επί του θέµατος υπάρχει και 
σχετικός χάρτης…

Στρατιωτικά η Ελλάδα δηλώνει έτοιµη να 
αντιµετωπίσει οποιαδήποτε κίνηση της Τουρ-
κίας. Τα σενάρια έχουν ανακοινωθεί από την 
ίδια την Τουρκία:

 Αποστολή ερευνητικού σκάφους πέριξ της 
Κρήτης.

 Αποστολή γεωτρύπανου στην ίδια περιοχή.
 Ευθεία αµφισβήτηση της περιοχής του Κα-

στελλόριζου.
 Κρίση που µπορεί να ξεκινήσει από κάποιο 

«ατύχηµα» στο Αιγαίο.
Για όλα αυτά τα σενάρια οι ελληνικές Ενο-

Μνηµόνιο και 
µε την Τυνησία
σχεδιάζουν 
οι Τούρκοι!

Η Αγκυρα, «πατώντας» 
στο «µνηµόνιο 
κατανόησης 
Τουρκίας - Λιβύης», 
θέλει να προχωρήσει 
στην υπογραφή 
ανάλογης συµφωνίας 
µε την Τύνιδα, 
αγνοώντας επιδεικτικά 
την ύπαρξη ελληνικών 
νησιών στο νότιο και 
νοτιοανατολικό Αιγαίο
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Η Αγκυρα έχει δηµοσιεύσει
χάρτες που δείχνουν 
ότι µετά τη Λιβύη σκοπεύει 
να «ενωθεί» µέσω θαλάσσιου 
διαδρόµου δυτικά της Κρήτης 
και µε την Τυνησία! 

ση επειδή αποφάσισε την αποστολή ελληνικών 
Patriot στη Σαουδική Αραβία και σκέφτεται σο-
βαρά να στείλει και µια φρεγάτα στη ναυτική 
αρµάδα που θα περιπολεί στα στενά του Χορ-
µούζ. Το επιχείρηµα των υποστηρικτών της 
αποστολής ελληνικών δυνάµεων είναι ότι «θέ-
λουµε τη Σαουδική Αραβία µε το µέρος µας».

Ωστόσο, η κατάσταση στην περιοχή της Με-
σογείου µπορεί να γίνει ακόµη πιο περίπλο-
κη εάν η Τουρκία προχωρήσει στην επόµενη 
φάση των σχεδιασµών της, για την οποία τα 
υπουργεία Εξωτερικών και Εθνικής Αµυνας εί-
ναι ενήµερα. Η Αγκυρα έχει δηµοσιεύσει χάρ-
τες που δείχνουν ότι µετά τη Λιβύη σκοπεύει 
να «ενωθεί» µέσω θαλάσσιου διαδρόµου δυ-
τικά της Κρήτης και µε την Τυνησία! 

Η Τουρκία «πατώντας» στο «µνηµόνιο κα-
τανόησης Τουρκίας - Λιβύης» θέλει να προ-
χωρήσει στην υπογραφή ανάλογης συµφωνί-
ας µε την Τυνησία, αγνοώντας επιδεικτικά την 
ύπαρξη ελληνικών νησιών στο νότιο και νοτι-
οανατολικό Αιγαίο.

Την «Επιχείρηση Τυνησία» έχει προαναγγεί-
λει ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ 
Τσαβούσογλου, ο οποίος αναφερόµενος στη 
συµφωνία µε τη Λιβύη δήλωσε ότι «η Τουρκία 
θα διεξάγει συνοµιλίες µε κάθε εµπλεκόµενη 
χώρα, εκτός από την ελληνοκυπριακή διοίκη-
ση. Η Τουρκία θα προστατεύσει τα δικαιώµα-
τά της στο Αιγαίο και στην ανατολική Μεσό-
γειο, όπως αυτά προκύπτουν από το ∆ιεθνές 
∆ίκαιο. Επιθυµούµε τη δίκαιη κατανοµή του 
πλούτου και αυτό ισχύει και για τους υδρογο-
νάνθρακες της Κύπρου. Μετά τη συµφωνία 
µε τη Λιβύη θα συνεχίσουµε τις συνοµιλί-
ες και µε άλλες χώρες της περιοχής».

Τι και από πότε
το επιδιώκει η Τουρκία
Η Τουρκία έχει δουλέψει το σε-
νάριο που εξελίσσεται τώρα στη 
νοτιοανατολική Μεσόγειο εδώ 
και πολλά χρόνια.

Στις 2 Μαρτίου 2004 και 
στις 12 Μαρτίου 2013, η 

Τουρκία µε επιστολές της στα Ηνωµένα Εθνη 
γνωστοποιούσε την άποψή της για τα συµφέ-
ροντά της στη νοτιοανατολική Μεσόγειο, κα-
θορίζοντάς τα και µε συγκεκριµένες συντε-
ταγµένες. Συγκεκριµένα, ανέφερε ότι τα συµ-
φέροντά της βρίσκονται «δυτικά του σηµείου 
µε συντεταγµένες 32 µοίρες, 16 λεπτά και 18 
δεύτερα ανατολικά».

Στις 18 Μαρτίου 2019 η Αγκυρα επανέλα-
βε αυτή τη θέση, προσθέτοντας αυτή τη φο-
ρά και τον 28ο παράλληλο, τον οποίο αναφέ-
ρει ως βάση για τις όποιες µετέπειτα οριοθε-
τήσεις. Επιπλέον, ανέφερε ότι η µέση γραµµή 
στη θαλάσσια περιοχή µεταξύ Τουρκίας και 
Αιγύπτου αποτελεί τα σύνορα της τουρκικής 
υφαλοκρηπίδας.

Τι σηµαίνουν όλα αυτά; Η Τουρκία µε... γο-
µολάστιχα σβήνει Κύπρο και ελληνικά νησιά 
από τον χάρτη και αποκτά θαλάσσια σύνο-
ρα µε Λιβύη, Αίγυπτο και Ισραήλ! Με αυτό το 
σκεπτικό η Τουρκία «εξαφανίζει» Κύπρο, Κρή-
τη, το σύµπλεγµα της Μεγίστης, τη Ρόδο και 
την Κάρπαθο.

Από το 2011 η Τουρκία έχει οριοθετήσει 
σύνορα µε το ψευδοκράτος και είχε «κόψει» 
θαλάσσια οικόπεδα τα οποία παραχωρήθη-

καν προς εκµετάλλευση 
στην τουρκική κρατι-
κή εταιρεία πετρελαί-
ου ΤΡΑΟ.

πλες ∆υνάµεις έχουν σχέδια δράσης και, όπως 
λένε από την κυβέρνηση, «απελευθερωµένους 
κανόνες εµπλοκής». 

Οι νέοι Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ και ΓΕΝ αλλά και 
ο Α/ΓΕΑ, που παρέµεινε στη θέση του, έχουν 
θεωρητικά τουλάχιστον «λυµένα τα χέρια» για 
την αντιµετώπιση οποιασδήποτε τουρκικής επι-
θετικής κίνησης.

Κοινή εκτίµηση όλων των εµπλεκοµένων στη 
διαχείριση της τουρκικής επιθετικότητας είναι 
ότι στρατιωτικά τουλάχιστον δεν υπάρχει απο-
λύτως καµία προσδοκία για βοήθεια από τους 
συµµάχους - Αµερικανούς και Ευρωπαίους. 

Γι’ αυτό και ασκείται κριτική στην κυβέρνη-

«Μετά τη συμφωνία 
με τη Λιβύη θα 

συνεχίσουμε τις 
συνομιλίες και με άλλες 

χώρες της περιοχής», 
δήλωσε ο Τούρκος 

υπουργός Εξωτερικών 
Μεβλούτ Τσαβούσογλου


