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Συνεδριάζει
σήμερα το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας

της Τουρκίας αύριο το κυβερνητικό συμβούλιο

και προφανές είναι ότι η πρωτοβουλία
της τουρκικής εταιρείας πετρελαίων ΤΡΑΟ θα είναι
ένα από τα κύρια αντικείμενά τους

Η υποβολή επτά αιτήσεων για αδειοδότηση έρευνας
και εκμετάλλευσης στην ελληνική υφαλοκρηπίδα
είναι παρακολούθημα της πριν από λίγους μήνες
κατάθεσης διακοίνωσης της Αγκυρας στα Ηνωμένα
Εθνη Ενδειξη της εφαρμογής των τουρκικών σχεδιασμών

οι οποίοι ενδύονται μανδύα νομιμότητας έστω
κι αν βρίσκονται σε καταφανή αντίθεση με το διεθνές
δίκαιο Μια τακτική με την οποία η Τουρκία επιδιώκει
τη δημιουργία τετελεσμένων τα οποία με επιμονή θα

επιδιώξει να διαφυλάξει όταν έρθει
η στιγμή των διαπραγματεύσεων

Η Αγκυρα προχώρησε στα γνωστά

μνημόνια δίνοντας το φιλί της
ζωής στην ολισθαίνουσα τότε κυβέρνηση

της Τρίπολης Κατόρθωσε
έτσι να δημιουργήσει ένα προηγούμενο

το οποίο φραστικά μεν
TOY ΓΙΩΡΓΟΥ αρκετοί καταδίκασαν στην πράξη
ΚΑΚΛΙΚΗ όμως λίγοι δείχνουν διατεθειμέ¬

νοι να αντικρούσουν Βλέπουμε
τη διστακτική έναντι των τουρκικών παρεμβάσεων
Ιταλία την παραμερισμένη στην ουσία EE όπως
επίσης και τις αποστασιοποιημένες Ηνωμένες Πολιτείες

που φαίνεται να ανέχονται τις πρωτοβουλίες
Ερντογάν στην Ανατολική Μεσόγειο ώστε να μην
υπάρξει περιθώριο ρωσικής εδραίωσης σε αυτήν
Οσο για την επιχείρηση Ειρήνη φαίνεται πως το
μόνο που πετυχαίνει είναι να αποπνέει ρομαντισμό
με το όνομά της Στην πράξη το εμπάργκο όπλων
που έχει επιβάλει ο OHE παραβιάζεται ασύστολα

Τα βυθοτεμάχια τα οποία επιθυμεί η ΤΡΑΟ προκειμένου

να πραγματοποιήσει τις έρευνές της αγγίζουν
σχεδόν τα έξι ναυτικά μίλια των χωρικών υδάτων της
Ελλάδας Μια μεθοδευμένη πράξη που δείχνει με
σαφήνεια τον προσεκτικό σχεδιασμό της τουρκικής
πλευράς Που όχι μόνο αποσκοπεί στο να αποκλείσει
τα ελληνικά νησιά από δικαίωμα υφαλοκρηπίδας και
ΑΟΖ αλλά και να καταστήσει σαφή την πρόθεσή της
να σταθεί εμπόδιο σε οποιαδήποτε ελληνική σκέψη
για κινήσεις πέραν των έξι ναυτικών μιλίων

Ο πρόεδρος της Τουρκίας θεωρεί κατάλληλη τη
συγκυρία για υλοποίηση των σχεδίων του για
εδραίωση της χώρας του ως υπολογίσιμης

δύναμης στην περιοχή όπου τίποτε δεν θα μπορεί να
αποφασιστεί χωρίς την έγκρισή της Προσχηματικά
μεν κηρύσσει την πρόθεση για συνεννόηση με όλους

πλην της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ουσία
όμως στοχεύει στην υπαγόρευση των τουρκικών
επιθυμιών Και όλα αυτά όχι βέβαια αποκλειστικά για
την Τουρκία αλλά για την εγγραφή του ονόματός του
στις δέλτους της Ιστορίας με γράμματα μεγαλύτερα
από του Κεμάλ εμφανιζόμενος ως εκείνος που ανέτρεψε

τον δήθεν στενάχωρο περιορισμό της Τουρκίας
στα όρια που χάραξε η Συνθήκη της Λωζαννης Και
στην εκμετάλλευση της συγκυρίας που θεωρεί ότι
τον ευνοεί ο τούρκος πρόεδρος εντάσσει δύο επετείους

100 ετών της κατάληψης και καταστροφής
της Σμύρνης και της δημιουργίας της Τουρκικής
Δημοκρατίας Λίγο μετά την επέτειο των 200 χρόνων
της Ελληνικής Επανάστασης

Ο Γιώργοε Κακλίκηε είναι πρέσβηε επί τιμή ειδικόε σύμβουλοβ του
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