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Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΑΠΕΙΛΕΙ ΕΥΘΕΩΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑ

Οι Τούρκο
τραβάνε
το σχοινί

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΥΠ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΩΣ ΞΗΛΩΘΗΚΕ
ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΜΠΟΡΕΛ

• Σε παραλήρημα ο xoupKOS npôeôpos προαναγγέλλει καυτό τρίμηνο παρά το τελεσίγραφο ίων Βρυξελλών
• Παρίσι και Βιέννη λάβροι εναντίον του Ο ρόλθ5 της Αιγύπτου και του Ισραήλ στο πλευρό
ms Ελλάδα5 Τι θα περιλαμβάνει το νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα που ετοιμάζει το Μαξίμου
• Αμεσα στον OHE η ΑΟΖ με την Αίγυπτο Συνάντηση Δένδια με Γκουτέρες
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΝΕΙΡΟ
ΤΟΥ π.κ

ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ

Αποφύγαμε ιον πόλεμο

Ορθώς
η Ελλάδα επέλεξε να μην κάνει πόλεμο να μη

συγκρουστεί με την Τουρκία όπως ήθελαν ορισμένοι
για την παρουσία του Ορούτς Ρέις σε περιοχή που

ορίζει ως ελληνική υφαλοκρηπίδα είτε το τουρκικό σκάφος
έκανε έρευνες όπως ισχυρίστηκε ο πρώην σύμβουλος εθνικής
ασφάλειας είτε όχι Δεν κάνεις πόλεμο τόσο εύκολα όταν το
διεθνές δίκαιο επιβάλλει την αναζήτηση ειρηνικών τρόπων επίλυσης

των οποιωνδήποτε διαφορ<όν Ο πόλεμος είναι η έσχατη
επιλογή όταν παραβιάζεται η κυριαρχία και έχουν εξαντληθεί
ανεπιτυχώς όλα τα ειρηνικά μέσα για την αποφυγή του Πολύ
περισσότερο δεν μπορεί μια σύγχρονη δημοκρατία να χρεωθεί

ότι αυτή ξεκίνησε έναν πόλεμο Βεβαίως η όλη κατάσταση
στην περιοχή της έντασης έδειξε ότι μια πολεμική σύγκρουση
μπορεί να προκύψει και από ένα ατύχημα Να μην είναι ένας
πόλεμος επιλογής ή αναγκαιότητας αλλά πόλεμος λάθους Και
μέσα από το λάθος τα πράγματα να ξεφύγουν από τον έλεγχο
Στην ιστορία έχουμε περιπτώσεις που η ανθρωπότητα υπνο
βάτησε στον πόλεμο από λάθος Επομένως όλα είναι πιθανά
Μια παρατεινόμενη κρίση εγκυμονεί τον κίνδυνο ανάφλεξης

Αλλά εάν η Ελλάδα ορθώς επέλεξε να μην πάει σε στρατιωτική

σύγκρουση τότε το κρίσιμο ερώτημα που αναποφεύκτως
εγείρεται είναι γιατί κατέφυγε σ αυτή τη μαζική κινητοποίηση
ναυτικών και άλλων δυνάμεων στην περιοχή και ανέπτυξε μια
ρητορική επικείμενης σύγκρουσης με στρατηγούς ναυάρχους
κ.ά να καλλιεργούν ένα κλίμα αναπόφευκτης σύγκρουσης Και
ο απλός πολίτης να ρωτάει εναγωνίως θα γίνει πόλεμος Σε
τι ακριβώς συνέβαλε αυτή η κινητοποίηση πέρα από το τεράστιο

κόστος που προκαλεί για την οικονομία σε μια ιδιαίτερα
δύσκολη περίοδο Και μήπως η κινητοποίηση αυτή συνέβαλε
ακουσίως στην ενίσχυση του πολεμοχαρούς αφηγήματος του
τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Είναι ερωτήματα
που απαιτούν κάποιες ορθολογικές απαντήσεις

Υπάρχει όμως και ένα ουσιαστικότερο ερώτημα Μήπως η
Ελλάδα θα έπρεπε να εννοιολογήσει διαφορετικά το αφήγημά
της για την παρουσία του Ορούτς Ρέις στην εν λόγω περιοχή
Αντί δηλαδή να παρουσιάσει ως κύριο επιχείρημα την παραβίαση

κυριαρχικών δικαιωμάτων σε ελληνική υφαλοκρηπίδα
να παρουσίαζε τη βάναυση παραβίαση του διεθνούς δικαίου
Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας από πλευράς Τουρκίας
στην περιοχή ως βασικό επιχείρημα Και τούτο καθώς η επίμαχη
περιοχή δεν είναι νομίμως οριοθετημένη σύμφωνα με τη Σύμβαση

για το Δίκαιο της Θάλασσας Μια τέτοια εννοιολόγηση θα
απέφευγε την υπερδραματοποίηση της όλης κατάστασης και τη
συνακόλουθη ανάγκη για κινητοποίηση δυνάμεων σ αυτή τη
μαζική έκταση Από τη στιγμή που δεχόμαστε ως επίσημη πολιτική

ότι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας συνιστά διαφορά που
πρέπει να επιλυθεί μεταξύ των δύο χωρών με διαπραγμάτευση
ή προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο εμφανίζεται ως αντιφατική

η θέση ότι παραβιάζονται κυριαρχικά δικαιώματα σε μη
οριοθετημένη ελληνική υφαλοκρηπίδα Εκτός εάν στηριζόμενοι
στον Νόμο 4001/1 1 γνωστός ως νόμος Μανιάτη θεωρούμε
ως ακρότατο εξωτερικό όριο της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας

τη μέση γραμμή Αλλά όσο σημαντικό κι αν θεωρηθεί
ο νόμος αυτός είναι εθνική νομοθεσία στα όρια της διεθνούς
νομιμότητας που δεν δεσμεύει καμιά τρίτη χώρα Σύμφωνα με
τη Σύμβαση του Δικαίου της Θάλασσας οριοθετήσεις μεταξύ
παρακείμενων ή αντικείμενων κρατών προκύπτουν κατόπιν
συμφωνίας ύστερα από σχετικές διαπραγματεύσεις Τελεία

Αυτό
που προέχει αυτή τη στιγμή είναι η έναρξη του

διερευνητικού διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών Και
προϋπόθεση γι αυτό είναι η αποκλιμάκωση της έντασης

Οι επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας οι στρατιωτικές
κινητοποιήσεις θα πρέπει να τερματιστούν Στην Αν Μεσόγειο
έχει συγκεντρωθεί υπερβολική εκρηκτική ύλη που θα πρέπει να
εκτονωθεί ειρηνικά Και αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα της
EE η ειρηνική εξομάλυνση της κατάστασης και όχι οι κυρώσεις
που παραμένουν έσχατη επιλογή Και αυτή είναι η απόφαση
του τελευταίου άτυπου Συμβουλίου Υπουργών

Ο Π.Κ ΙωακειμΙδηβ είναι ομότιμοβ καθηνητήε ίου Πανεπιστημίου Αθηνών πρώην

πρεσβευτήβ σύμΒουλοε του ΥΠΕΞ
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Παραλήρημα ίου ιουρκου προέδρου με aneiXés καιά ms Ελλάδας και ms
Γαλλίας υπό ιην πίεση που ασκεί σιην Αγκυρα ίο ευρωπαϊκό τελεσίγραφο

ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ

Σε
νέο ακραίο παραλήρημα

προχώρησε χθες ο Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν αφού ξεπερνώντας

κάθε όριο προκλητικότητας
εκτόξευσε απειλές κατά των

ανίκανων ηγετών της Ελλάδας και
της Γαλλίας και μάλιστα με πολεμική
φρασεολογία για το βέλος που έχει
φύγει από το τόξο και σίγουρα θα
βρει τον στόχο του

Προκαλούμε τους εχθρούς μας
στην ξηρά στη θάλασσα στον αέρα
Αποδέχονται οι Ελληνες ό,τι τους
συμβεί εξαιτίας των φιλόδοξων και
ανίκανων ηγετών τους είπε χαρακτηριστικά

χθες το απόγευμα ο
Ερντογάν μιλώντας κατά τη διάρκεια
τελετής απονομής διπλωμάτων σε
πτυχιούχους στρατιωτικής σχολής
Επιτέθηκε δε και στους Γάλλους διατυπώνοντας

την ίδια προκλητική
ερώτηση Γνωρίζει ο γαλλικός λαός
ότι θα πληρώσει λόγω των φιλόδοξων

και ανίκανων ηγετών του
Ο τούρκος πρόεδρος όπως όλα

δείχνουν αντιδρά σπασμωδικά υπό
την ασφυκτική πίεση που του ασκείται

από την Ευρωπαϊκή Ενωση αλλά
και σύσσωμη τη διεθνή κοινότητα
Η Ελλάδα κέρδισε την ομόθυμη συμπαράσταση

όλων των εταίρων της
στο πρόσφατο άτυπο συμβούλιο των
υπουργών Εξωτερικών της EE όπου
παρουσιάστηκε και κατάλογος κυρώσεων

κατά της Τουρκίας
Παρά ταύτα τίποτα μέχρι στιγμής

δεν δείχνει ότι η Αγκυρα έχει
τη διάθεση και την πρόθεση να
αποκλιμακώσει την ένταση και να
επανέλθει στον διάλογο Κάθε μέρα
που περνάει η Τουρκία φαίνεται ότι
είναι αποφασισμένη να οδηγήσει την
κατάσταση στα άκρα Οι Ευρωπαίοι
κάλεσαν δηλαδή την Τουρκία να σταματήσει

τις παράνομες ενέργειες σε
βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου

αλλά η Αγκυρα τούς αγνόησε επιδεικτικά

και τους κουνάει το δάχτυλο
Μετά και το νέο παραλήρημα του

Ερντογάν η Αθήνα περιμένει να δει
αν θα αποδώσει καρπούς το τελεσίγραφο

της Ανγκελα Μέρκελ στον
Ερντογάν Αλλά και αν μπορεί να
φέρει αποτελέσματα η προσωπική
σχέση που διατηρεί η γερμανίδα
καγκελάριος με τον τούρκο πρόεδρο

ΕΠΑΝΕΦΕΡΑΝ TO CASUS BELLI
Οι πολεμικές ιαχές Ερντογάν επιβεβαιώνουν

ουσιαστικά ότι η Αγκυρα
ετοιμάζεται για ένα παρατεταμένο
σκηνικό έντασης στην Ανατολική
Μεσόγειο Το πραγματικό ερώτημα
είναι Μπορούν αυτοί που στέκονται

μπροστά μας στη Μεσόγειο να κάνουν

τις ίδιες θυσίες Εχουν δει την
αποφασιστικότητά μας όταν είναι να
προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας
ανέφερε Νωρίτερα δε με αφορμή τη
χθεσινή εθνική εορτή των Τούρκων
για τη νίκη τους κατά των Ελλήνων
στη Μικρασιατική Εκστρατεία είχε
χαρακτηρίσει εισβολείς τους Ελληνες

Δεν είναι τυχαίο ότι αυτοί
που επιδιώκουν να μας αποκλείσουν
από την Ανατολική Μεσόγειο είναι
οι ίδιοι εισβολείς με αυτούς που
προσπάθησαν να εισβάλουν στην
πατρίδα μας πριν από έναν αιώνα

Από προχθές εξάλλου η Τουρκία
επανέφερε στο προσκήνιο την απειλή

πολέμου casus belli κατά της

Ελλάδας με τον αντιπρόεδρο της
Τουρκίας Φουάτ Οκτάι να προειδοποιεί

προκλητικά Περιμένετε
να το αποδεχθούμε αυτό σ.σ μια
επέκταση των χωρικών υδάτων στα
12 μίλια και στο Αιγαίο Αν αυτό δεν
είναι αιτία πολέμου τότε τι είναι Η
απάντηση που έλαβε από την Αθήνα
ήταν ιδιαίτερα σκληρή καθώς το
ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών
κάλεσε την Αγκυρα να ξεκαθαρίσει
αν αποδέχεται τις δεσμεύσεις του
διεθνούς δικαίου και του Οργανισμού

Ηνωμένων Εθνών Η Τουρκία
δεσμεύεται από το άρθρο 2 4 του
Χάρτη των HE μεταξύ άλλων Αν
έχει διαφορετική αντίληψη ας το
δηλώσει ρητά σημείωσε το ΥΠΕΞ

ΑΚΟΜΗ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ Την ίδια
ώρα δε ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών

Μεβλούτ Τσαβούσογλου
προανήγγειλε σε συνέντευξή του
ότι το σεισμογραφικό Oruc Reis
θα παραμείνει στην Ανατολική Μεσόγειο

άλλες 90 ημέρες και ότι θα
εκδίδονται τμηματικές τμηματικές
NAVTEX

Μέσα σε αυτό το σκηνικό η νέα
επιστολή που έστειλε ο μόνιμος αντιπρόσωπος

της Τουρκίας στον OHE
Φεριντούν Σινιρλίογλου αποκαλύπτει

ότι η Αγκυρα στις διερευνητικές
επαφές αν και όποτε ξεκινήσουν

δεν θέλει να συζητήσει μόνο το
ζήτημα της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας

Οπως επισημαίνει
οι διερευνητικές επαφές δίνουν

τη δυνατότητα να συζητηθούν όλα
τα εκκρεμή ζητήματα outstanding
issues Και αυτά τονίζεται είναι
περισσότερα από ένα

TO ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΥΠΕΞ ΤΗΣ EE ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΠΟΡΕΛ

Αμεσα σιον OHE η συμφωνία ins ΑΟΖ
Στην

κατάθεση στον OHE της
συμφωνίας για την ΑΟΖ με
την Αίγυπτο προχωρεί άμεσα

η κυβέρνηση σε ακόμα μία κίνηση

αφοπλισμού της Τουρκίας
Η κύρωση της συμφωνίας από τα
δύο κοινοβούλια σε Αθήνα και
Κάιρο επιταχύνει τις εξελίξεις και
ήδη προετοιμάζεται ο σχετικός διπλωματικός

φάκελος Σύμφωνα με
πληροφορίες η κατάθεση θα γίνει
πριν από τη συνάντηση της προσεχούς

Παρασκευής στη Νέα Υόρκη
ανάμεσα στον Νίκο Δένδια και τον
γενικό γραμματέα του OHE Αντόνιο
Γκουτέρες κατά την οποία θα τεθεί
επί τάπητος το σύνολο των τουρκικών

προκλήσεων στην Ανατολική
Μεσόγειο

Το ίδιο πακέτο προκλήσεων

εξετάστηκε και στην άτυπη σύνοδο
των υπουργών Εξωτερικών της EE
την περασμένη Παρασκευή κατά
την οποία υιοθετήθηκε ομόφωνα
ένα πακέτο κυρώσεων κατά της
Αγκυρας εάν δεν μεταβάλει τη στάση
της με καταληκτικό σταθμό για
αποφάσεις την ειδική Σύνοδο Κορυφής

στις 24-25 Σεπτεμβρίου
Στη σύνοδο των υπουργών οι

ΥΠΕΞ Γαλλίας και Αυστρίας εξαπέλυσαν

δριμύ κατηγορώ ζητώντας
το μήνυμα στην Τουρκία να είναι
σαφές και ηχηρό ενώ σε χαμηλότερους

τόνους κινήθηκαν οι ΥΠΕΞ
της προεδρεύουσας Γερμανίας της
Ιταλίας και της Μάλτας Η ελληνική
διπλωματία εκτιμά ότι η πίεση από το
Προσφυγικό είναι η βασική εξήγηση
αυτής της στάσης δεδομένου ότι

Ιταλία και Μάλτα δέχονται τον κύριο
όγκο των προσφυγικών ροών από τη
Λιβύη Και είναι εξίσου προφανές
ότι με εντολή Ερντογάν από τις
περιοχές που ελέγχει το καθεστώς
Χαφτάρ θα μπορούσε να υπάρξει
ένα προσφυγικό κύμα ιδίως από τη
στιγμή που σφραγίστηκε ο Εβρος

Η ΕΝΟΧΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Καθώς

δεν υπήρξαν φωνές που συνηγορούσαν

ή δικαιολογούσαν την
τουρκική τακτική ο Νίκος Δένδιας
και η ελληνική διπλωματική αποστολή

έδωσαν τη δική τους μάχη
κυρίως για να αλλάξουν οι δηλώσεις
του επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας

Ζοσέπ Μπορέλ ο οποίος
έχει ήδη προκαλέσει την ενόχληση
της Αθήνας με τις παρεμβάσεις του

Μια άτυπη επιτροπή με τον έλληνα
ΥΠΕΞ τον ΥΠΕΞ της Κύπρου Νίκο
Χριστοδουλίδη τον πρώην γερμανό
πρεσβευτή στην Ελλάδα και νυν διευθυντή

στο γερμανικό ΥΠΕΞ Γενς
Πλότερ και ο αναπληρωτής διευθυντής

του ύπατου εκπροσώπου Εξωτερικής

Πολιτικής της EE πέρασε από
το μικροσκόπιο την αρχική δήλωση
Μπορέλ επιφέροντας ουσιαστικές
αλλαγές Κατά πληροφορίες στην
αρχική δήλωση γινόταν λόγος για
τουρκικά αντίμετρα ενώ δίπλα

στις προτροπές για διμερή διάλογο
Αθήνα και Αγκυρα εμφανίζονταν
να έχουν το ίδιο μερίδιο ευθύνης
για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί

Κατόπιν αυτών για πρώτη φορά
η Ευρωπαϊκή Ενωση εμφανίζεται

να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο
να επιβάλει οικονομικά μέτρα στην
Αγκυρα τα οποία εκτιμάται ότι θα
επιφέρουν σημαντικά πλήγματα και
στην οικονομία της όπως είναι
η απαγόρευση δανεισμού της από
κρατικές τράπεζες της EE αλλά και
τομεακές κυρώσεις με απαγορεύσεις
πωλήσεων προμηθειών και εξαγωγής

υλικού που αφορούν βεβαίως το
πεδίο της ενέργειας

Τα δύο μέτρα περιλαμβάνονται
στην ευρύτερη λίστα με τις κυρώσεις
κατά της Τουρκίας που ανακοίνωσε
ο Μπορέλ Το μεγάλο ερώτημα είναι
όμως στην περίπτωση βέβαια που
η Αγκυρα συνεχίζει την προκλητική
συμπεριφορά της αν οι Ευρωπαίοι
θα αποφασίσουν να επιλέξουν κάποια

από τον κατάλογο των μέτρων
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Προκάλεσε για πολλοστή φορά η Τουρκία κ αθώε τουρκικά F-16 επιχείρησαν
να παρενοχλήσουν την Παρασκευή τα ελληνικά F-16 που συνόδευαν
αμερικανικό βομβαρδιστικό αεροσκάφοβ Β-52 (φωτογραφία) στο πλαίσιο ms
δραστηριότηταβ ALLIED SKY του NATO. Τα ελληνικά μαχητικά αναγνώρισαν,
αναχαίτισαν και εξεδίωξαν από το FIR Αθηνών τα τουρκικά μαχητικά

ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΞΙΜΟΥ

«Σταματούν οι προκλήσεις
ξεκινούν οι συζητήσει»

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Υπό
αυτά τα δεδομένα η Αθήνα προετοιμάζεται 

σε όλα τα επίπεδα για
συνεχείς προκλήσεις από τη γείτονα
που μπορεί να έχουν πολύ μεγάλη
διάρκεια. Αυτό φανερώνουν άλλωστε 

τα δύο περιστατικά απόπειρας
παρενόχλησης ελληνικών μαχητικών
από τουρκικά μαχητικά στην Κρήτη,
την περασμένη Πέμπτη, αλλά και την
Παρασκευή στο βορειοανατολικό
Αιγαίο κατά τη διάρκεια συνοδείας
του αμερικανικού βομβαρδιστικού
Β-52 από 4 αεροσκάφη F-16 BLK
52+, εντός του FIR Αθηνών.

Ακριβώς για αυτόν τον λόγο το
ΓΕΕΘΑ έχει δώσει εντολές για ύψιστη
επιχειρησιακή ετοιμότητα. Αυτόν
τον στόχο υπηρετούσαν οι ασκήσεις
που πραγματοποιήθηκαν σε όλη την
επικράτεια την περασμένη εβδομάδα 

με διαταγή του αρχηγού ΓΕΕΘΑ,
στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου.

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΑΗΜΟΥ

Να 
μείνει μακριά από την εμπρηστική 

ρητορική της Αγκυρας
επιδιώκει η Αθήνα και σκοπεύει 

να συνεχίσει τις μετρημένες κινήσεις 

τόσο σε διπλωματικό όσο και σε
επιχειρησιακό επίπεδο, επιμένοντας
στην κεντρική γραμμή των έξι λέξεων,
«σταματούν οι προκλήσεις, ξεκινούν
οι συζητήσεις», όπως έχει διατυπωθεί
από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Καθ' οδόν προς την κρίσιμη Σύνοδο
Κορυφής της EE στις 24-25 Σεπτεμβρίου, 

όταν θα συζητηθεί το πλαίσιο
των ευρωτουρκικών σχέσεων, το Μαξίμου 

παρακολουθεί τις αντιδράσεις
της τουρκικής πλευράς, βρίσκεται
σε ανοιχτή γραμμή με το υπουργείο
Εξωτερικών και το «Πεντάγωνο», αλλά
δεν προτίθεται προβεί σε βιαστικές
ενέργειες, διπλωματικές πρωτοβουλίες 

ή δηλώσεις που ενδεχομένως να
«χάριζαν» επιχειρήματα στην απέναντι 

πλευρά ή να της έδιναν «πάτημα»
υπεραντίδρασης. Κάτι τέτοιο δεν αποκλείεται 

να επιδιώκει η Τουρκία, όπως
αρχίζουν να εκτιμούν αρμόδιες πηγές.

ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ. Στο
πρωθυπουργικό περιβάλλον αποτιμώνται 

θετικά οι πρωτοβουλίες των
ΗΠΑ και της Γερμανίας (το 25λεπτο τηλεφώνημα 

του Ντόναλντ Τραμπ στον
Κυριάκο Μητσοτάκη, η επικοινωνία
του αμερικανού προέδρου με τον Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η νέα κλήση
Τραμπ στον έλληνα πρωθυπουργό, οι

επισκέψεις του Χάικο Μάας σε Αθήνα
και Αγκυρα κ.λπ.), ενώ εκτιμάται ότι τα
προγραμματισμένα για την περασμένη
Παρασκευή τηλεφωνήματα της Ανγκε-
λα Μέρκελ σε Μητσοτάκη και Ερντογάν 

δεν έχουν ματαιωθεί οριστικά,
αλλά πιθανότατα αναβλήθηκαν. Πηγές
του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος
σχολίαζαν ότι ο στόχος της ουσιαστικής 

κινητοποίησης συμμάχων προς
όφελος των κυριαρχικών δικαιωμάτων
της Ελλάδας έχει επιτευχθεί, ωστόσο
θα συνεχιστεί η συνεχής ενημέρωση
των εταίρων «χωρίς κορόνες, αλλά
με στοχευμένες κινήσεις». Ηδη οι
υπουργοί Εξωτερικών της EE έδωσαν
προθεσμία ενός μήνα στην Αγκυρα
να σταματήσει τις προκλήσεις στην
Ανατολική Μεσόγειο, βάζοντας στο
τραπέζι και πακέτο πιθανών κυρώσεων 

σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ. Στρατηγική της
κυβέρνησης είναι να ενισχύει προς
όλους τους παράγοντες το μήνυμα ότι
η Ελλάδα θέλει επίλυση προβλημάτων
μέσα από τη συζήτηση και με βάση το
διεθνές δίκαιο, εξού και παραμένει η
κόκκινη γραμμή της: έμπρακτη αποκλιμάκωση 

εκ μέρους της Τουρκίας
(όπως η απομάκρυνση των τουρκικών
πλοίων) αλλά και ηρεμία για ένα ικανοποιητικό 

διάστημα που θα πιστοποιεί
ότι η απέναντι πλευρά είναι συνεπής
στην αποχή από μονομερείς ενέργειες,
ως προϋποθέσεις για να υπάρξει πλαίσιο 

επανέναρξης των διερευνητικών
επαφών Ελλάδας - Τουρκίας.

με ιην Αίγυιπο
ή αν θα υιοθετηθεί αυτόματα ολόκληρος. 

Στην πρώτη περίπτωση δεν
μπορεί να αποκλειστεί οι Ευρωπαίοι 

να αποφασίσουν μια κλιμάκωση
στην επιβολή των κυρώσεων. Εκτός
από τα σημαντικά οικονομικά μέτρα 

περιλαμβάνονται και άλλα που
αφορούν πρόσωπα (π.χ. απαγόρευση 

ταξιδιών) ή περιορισμούς στα
πλοία της Τουρκίας που παίρνουν
μέρος στις παράνομες ενέργειες.
Ενδέχεται δηλαδή τα αυστηρότερα
μέτρα να επιβληθούν αργότερα, σε
μια δεύτερη φάση.

Διπλωματικές πηγές εκτιμούν
πάντως ότι μόνο με άμεση επιβολή 

των οικονομικών κυρώσεων θα
μπορούσαμε να αναμένουμε αλλαγή
στάσης από την Τουρκία, διότι αυτά
θα «πονέσουν» την ήδη ευρισκόμε¬

νη σε πτώση τουρκική οικονομία.
Το τι θα αποφασίσουν τελικά οι
ευρωπαίοι ηγέτες είναι ασφαλώς
και θέμα συσχετισμών αλλά και των
σχέσεων που διατηρούν κάποιες
από τις ευρωπαϊκές χώρες με την
Τουρκία.

TO ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. 

Πάντως, δεν θα πρέπει να
λησμονείται και το προηγούμενο
της Κυπριακής Δημοκρατίας που
είναι επίσης κράτος-μέλος της EE.
Η Τουρκία πραγματοποιεί σεισμικές
έρευνες στην κυπριακή ΑΟΖ εδώ
και μία πενταετία και έχει ξεκινήσει
γεωτρήσεις από το 2019. Η Λευκωσία
έχει ζητήσει από την Ευρώπη κυρώσεις 

κατά της Τουρκίας, αλλά τελικά
αυτές που αποφασίστηκαν από την

Ευρώπη, και έπειτα από μεγάλη καθυστέρηση, 

ήταν μάλλον ήπιες και
δεν εμπόδισαν την Αγκυρα να προχωρήσει 

σε νέες προκλήσεις. Είναι
χαρακτηριστικό ότι στην κυπριακή
ΑΟΖ βρίσκεται και το γεωτρύπανο
«Γιαβούζ» αλλά και το ερευνητικό
«Μπαρμπαρός».

ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ

Στη συνάντηση ms προσεχούς
Παρασκευή στη Νέα Υόρκη μεταξύ
Γου Νίκου Δένδια και ιου γενικού
γραμματέα ίου OHE, Ανιόνιο
Γκουτέρες, θα τεθεί επί τάπητος το
σύνολο των τουρκικών προκλήσεων
στην Ανατολική Μεσόγειο

ΓΝΩΜΗ

TOY
ΔΗΜΗΤΡΗ
ΚΟΥΡΚΟΥΛΑ

II

Από τη Mare Nostrum
σιη μεσογειακή απειλή

Πριν 
από 25 χρόνια, μέσα σε ένα διάχυτο κλίμα ευφορίας, 

η Ευρωπαϊκή Ενωση και όλες σχεδόν οι χώρες
της Μεσογείου, με την εξαίρεση της Συρίας και της

Λιβύης, αλλά με τη συμμετοχή του Ισραήλ, υιοθετούσαν τη
Διακήρυξη της Βαρκελώνης. Ηταν ένα φιλόδοξο σχέδιο
που αποσκοπούσε στην προώθηση της ειρήνης και της
σταθερότητας στην περιοχή, στην προώθηση της συνεργασίας 

σε κοινωνικά και πολιτιστικά ζητήματα με στόχο
την κατανόηση μεταξύ διαφορετικών
πολιτισμών.

Η οικονομική συνεργασία προέβλεπε
τη δημιουργία μιας ζώνης ελεύθερων
συναλλαγών ανάμεσα στην EE και στις
μεσογειακές χώρες ώστε να διευκολυνθεί 

η περαιτέρω ενσωμάτωσή τους στην
ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά και να προωθηθούν 

οι μεταξύ τους συναλλαγές
που βρίσκονταν σε εξαιρετικά χαμηλά
επίπεδα, όχι μόνο μεταξύ των αραβικών
κρατών και του Ισραήλ, αλλά και ανάμεσα

στις αραβικές χώρες.
Η αισιοδοξία ήταν τόσο μεγάλη που ακόμα και η επίλυση 

του γόρδιου δεσμού του Μεσανατολικού έμοιαζε
ρεαλιστικός στόχος. Την ίδια στιγμή που η ευρωπαϊκή
συνταγή θριάμβευε στις πρώην κομμουνιστικές χώρες της
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, πολλοί πίστευαν ότι η
μεταρρυθμιστική δύναμη της ευρωπαϊκής ενοποίησης θα
έκανε το θαύμα της και στην άλλη όχθη της Μεσογείου.

Σήμερα γνωρίζουμε ότι οι ελπίδες διαψεύστηκαν και μάλιστα 

κατά τρόπο, πολλές φορές, τραγικό. Το αναμενόμενο
«μέρισμα της ειρήνης» που θα ήταν προς όφελος ολόκληρης
της περιοχής δεν ήρθε, γιατί δεν ήρθε η ειρήνη.

Ηρθαν όμως ακόμα χειρότερα: η τρομοκρατική επίθεση
στους Δίδυμους Πύργους της Νέας Υόρκης, η αμερικανική
εισβολή στο Ιράκ, η εξάπλωση του ριζοσπαστικού Ισλάμ, η
όξυνση της αντιπαράθεσης μεταξύ σιιτικού και σουνιτικού
Ισλάμ, οι αιματηρές συγκρούσεις στη Συρία, στη Λιβύη
και στην Υεμένη και πρόσφατα η οικονομική κατάρρευση
του Λιβάνου. Ολα αυτά έδωσαν τη χαριστική βολή στις
ευρωπαϊκές φιλοδοξίες για προώθηση της πολυμερούς
συνεργασίας με ευρωπαϊκό προσανατολισμό.

Η Ευρώπη βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με μεγάλους
γεωπολιτικούς κινδύνους εξαιτίας της γενικευμένης αστάθειας 

στη γειτονιά της και της εμφάνισης νέων ισχυρών
ανταγωνιστών, όπως η Τουρκία, η Ρωσία και το Ιράν. Σε
έναν κόσμο που βρίσκεται σε κατάσταση χάους, όπως είναι
ο σημερινός, δεν αρκεί η «ήπια δύναμη» της EE. Απαιτείται
η ενίσχυση της αμυντικής διάστασης που περιλαμβάνει την
ανάπτυξη της επιχειρησιακής ικανότητας κοινών στρατιωτικών 

δράσεων.

Για 
τους μεσογειακούς λαούς του Νότου, η Ευρώπη

παραμένει σημείο αναφοράς για τις αξίες που ενσαρκώνει, 

τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα για
τις οικονομικές και κοινωνικές επιδόσεις της. Η ακτινοβολία
που συνεχίζει να εκπέμπει η Ευρώπη δεν είναι όμως αρκετή
να την προστατεύσει από τη συνεχιζόμενη επέκταση της
περιφερειακής αστάθειας, των συγκρούσεων, της ανομίας,
του θρησκευτικού φανατισμού και του αυταρχισμού που
επικρατεί στη γειτονιά μας. Η ενασχόληση της Ευρωπαϊκής
Ενωσης με τη νότια γειτονιά της δεν είναι πλέον αποτέλεσμα 

επιλογής αλλά στρατηγική επιταγή προκειμένου να
προστατευτεί από το χάος που την περιβάλλει.

Ο Δημήτρηε Κούρκουλαε ήταν u<punoupyôs Εξωτερικών υηεύθυνοε για
ευρωπαϊκέε υποθέσεκ την περίοδο loùvios 201 2 - Ιανουάριοε 201 5. Υπήρξε
στέλεχοΘ ms Ευρωπαϊκήε Επιτροπήε και διετέλεσε πρεσβευτήε ms Ευρωπαπ
κήβ Ενωσηε στο ΛίΒανο, στη Βουλγαρία και στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη

ι
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ι ΓΝΩΜΗ

Για mv εξάλειψη
ms öuoniöiias

Στην
προσπάθεια αντιστροφής των διαθέσεων

της διεθνούς κοινότητας απέναντι της η
Τουρκία αποπειράθηκε να πείσει για τα δίκαιά

της επιστρατεύοντας τον πρεσβευτή της στον OHE
Ο γνωστός στην Αθήνα κ Σινιρλίογλου κατέθεσε
στις 2 1 Αυγούστου επιστολή στα Ηνωμένα Εθνη
επιδιώκοντας να κατοχυρώσει τον τουρκικό ισχυρισμό

περί δήθεν αφερεγγυότητας της Ελλάδας την
οποία μέμφεται για τη συμφωνία της με την Αίγυπτο
λίγο πριν από την ανακοίνωση της έναρξης του

ελληνοτουρκικού διαλόγου Ως εάν η Ελλάδα μετά
την τουρκολιβυκή συμφωνία τέρας να όφειλε

να αναστείλει οποιαδήποτε νόμιμη διεθνή κίνησή
της αφήνοντας στην Τουρκία το
πλεονέκτημα της συμφωνίας της
με την Τρίπολη ενώ η ίδια θα περιοριζόταν

να προσέλθει στις συνομιλίες

έχοντας ανά χείρας μόνο
τα κείμενα διεθνών συμφωνιών
διατάξεων και νομολογίας

Πέρα όμως από το δικολαβι
TOY ΓΙΩΡΓΟΥ κο αυτ0 επιχείρημα ο τούρκος
ΚΑΚΛΙΚΗ πρεσβευτής δεν αφήνει με την

επιστολή του αμφιβολίες για την
πρόθεση της Αγκυρας να μην προσέλθει στις διερευνητικές

συνομιλίες παρά μόνο για τη συζήτηση
όλου του φάσματος των διεκδικήσεων που προβάλλει

εις βάρος των δικαιωμάτων της Ελλάδας Είναι
χαρακτηριστικό ότι τούρκοι ιθύνοντες πρόσθεσαν
πρόσφατα στη σειρά εκκρεμοτήτων με την Ελλάδα
και το θέμα των δικαιωμάτων της μουσουλμανικής
μειονότητας στη Θράκη

Ελλείψει ισχυρών νομικών ερεισμάτων η Τουρκία
ακολουθεί την τακτική δημιουργίας τετελεσμένων
και εντυπώσεων με έναν ισχυρό μηχανισμό επιρροής
και προπαγάνδας Παράλληλα όπως πράττει με την
επιστολή του κ Σινιρλίογλου στα Ηνωμένα Εθνη
συνεχίζει τη στρεβλή προβολή της πραγματικότητας

προκειμένου να δημιουργήσει εντυπώσεις για
την ορθότητα των κινήσεών της Γνωρίζει βέβαια
η τουρκική πλευρά ότι η ελληνική δεν πρόκειται
να δεχτεί συζήτηση θεμάτων που αφορούν αμφισβητήσεις

τών του οίκου της Ελπίζει πως η θέση
αυτή της Αθήνας θα εξυπηρετήσει την επιδίωξη του
τούρκου προέδρου για καθυστέρηση της έναρξης των
διερευνητικών με την ελπίδα να χειριστεί το θέμα με
τον πιο πρόσφορο κατά τις εξελίξεις τρόπο μέχρι
τις προεδρικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες

Σε
κάθε περίπτωση η Αθήνα έχει λόγους να

επιμείνει στη διεξαγωγή των διερευνητικών
συνομιλιών με μόνο αντικείμενο τις θαλάσσιες

ζώνες Από τη στιγμή που το συγκεκριμένο θέμα βρει
τη λύση του στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης το
πιθανότερο είναι να υπάρξει νέο κλίμα στις σχέσεις
των δύο χωρών με αρκετά από τα θέματα τα οποία
επιδιώκει να φέρει σήμερα προς συζήτηση η Αγκυρα
να έχουντότε γι αυτήν περιορισμένο ενδιαφέρον Η
ένταση στην άλλη πλευρά του Αιγαίου καλό είναι να
σταθμίζεται προσεκτικά από την Ελλάδα που όπως
και η Τουρκία έχει συμφέρον να προχωρήσουν με
ηρεμία οι δύο χώρες στη Χάγη κάνοντας την πρώτη

μετά από καιρό κίνηση σοβαρής προσέγγισης
Μιας προσέγγισης που μόνο καλά θα επιφυλάξει
αποτελώντας τη βάση για την εξάλειψη της παλιάς
και αμοιβαίας δυσπιστίας των δύο μερών

Ο ΓιώργοΘ Κακλίκηε είναι ηρέσβηε επί τιμή ειδικόε σύμβουλοε
του ΕΛΙΑΜΕΠ

Εξοπλιστικό πλάνο με
Rafale ppevaies τορπίλες
Με mv αγορά 10+8
μαχητικών αεροσκαφών
επικυρώνεται το σύμφωνο
αμυντικά συνεργασία5
με τη Γαλλία που
θα υπογραφεί σης
10 Σεπτεμβρίου

ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ

Τονωτική
ένεση στις Ενοπλες Δυνάμεις

σχεδιάζουν να δώσουν το
Μαξίμου και το υπουργείο Αμυνας

το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα με
την ενεργοποίηση σειράς εξοπλιστικών
προγραμμάτων Λόγω της εντεινόμενης
τουρκικής προκλητικότητας η ενίσχυση
του εθνικού οπλοστασίου ειδικά στο Ναυτικό

και την Αεροπορία δεν μπορεί να
καθυστερήσει άλλο και ήδη από τον Σεπτέμβριο

θα αρχίσουν να παίρνουν σάρκα
και οστά παρεμβάσεις που εδώ και χρόνια
είχαν ζητήσει οι επιτελείς
Οι ιδιαίτερα θερμές σχέσεις Αθήνας
Παρισιού και η αμέριστη στήριξη που έχει
προσφέρει ο Εμανουέλ Μακρόν στη χώρα
μας θα έχει αντίκρισμα και στην αμυντική
μας θωράκιση Πληροφορίες αναφέρουν ότι
βρίσκονται σε πολύπροχωρημένο στάδιο
και σε ανώτατο επίπεδο οι συζητήσεις για
την ενίσχυση της Πολεμικής Αεροπορίας
με την απόκτηση γαλλικών μαχητικών
Rafale Εξετάζεται η αγορά 10 καινούργιων
τα οποία η Γαλλία προόριζε για την

Αίγυπτο αλλά και η δωρεάν παραχώρηση
οκτώ μεταχειρισμένων Εντούτοις οι
πληροφορίες τών ΝΕΩΝ αναφέρουν πως
ακόμη τίποτε δεν έχει οριστικοποιηθεί
Το σίγουρο είναι ότι η ελληνική πλευρά
ενδιαφέρεται για τα γαλλικά μαχητικά με
τα υπερσύγχρονα ηλεκτρονικά και οπλικά
συστήματα που μπορεί να αλλάξουν την
ισορροπία ισχύος στο Αιγαίο

ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΣΙΚΗ Η Αθήνα
ετοιμάζει τις προτάσεις της ώστε να είναι
έτοιμη σύμφωνα με πηγές του υπουργείου
Αμυνας να δώσει τελική απάντηση ή να
υπογράψει προσύμφωνο με τους Γάλλους
στις 10 Σεπτεμβρίου στην Κορσική στη
Σύνοδο των Μεσογειακών Χωρών της EE
Μέσα στην εβδομάδα εξάλλου ο υπουργός
Αμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος αναμένεται

να έχει νέα τηλεφωνική επαφή με τη
γαλλίδα ομόλογό του Φλοράνς Παρλί η
οποία απουσίαζε από την άτυπη Σύνοδο
των υπουργών Αμυνας της EE στο Βερολίνο

προκειμένου να συζητήσουν περαιτέρω
λεπτομέρειες για τα όλα τα παραπάνω

Σημειώνεται ότι η συμφωνία που πρόκειται

να υπογραφεί με τους Γάλλους
προετοιμαζόταν εδώ και καιρό και είχε
αναβληθεί όμως ουδέποτε ματαιώθηκε Το

Δύο γαλλικά μαχητικά Rafale πρόσφατα βρέθηκαν στην 115 Πτέρυγα8 Màxns
ms Σούδαβ προκειμένου να λάβουν μέροβ στην ελληνογαλλική άσκηση στην
Ανατολική Μεσόγειο

πιθανότερο είναι ότι θα κινείται σε δύο άξονες
Ο ένας θα αφορά τη στρατηγική αμυντική

συνεργασία Ελλάδας Γαλλίας που
θα περιλαμβάνει και τη ρήτρα αμοιβαίας
στρατιωτικής συνδρομής Και ο δεύτερος
θα αφορά τα εξοπλιστικά προγράμματα
Αυτά θα περιλαμβάνουν το ενδεχόμενο
αγοράς Rafale και όχι μόνο

Ol BELH@RRA Οπως πληροφορούνται
ΤΑ ΝΕΑ οι διαπραγματεύσεις για την

απόκτηση των δύο γαλλικών φρεγατών
Belh@rra συνεχίζονται μολονότι η ελληνική

κυβέρνηση είχε διαμηνύσει τον
Ιούλιο στους Γάλλους πως θα ήταν αδύνατη

η αγορά τους σε τιμή πάνω από τα 3
δισεκατομμύρια ευρώ λόγω οικονομικής
δυστοκίας μετά και την απόφαση του ΣτΕ

για τα αναδρομικά στους συνταξιούχους
Είναι πολύ πιθανό τις επόμενες ημέρες
να υπάρξει νέα βελτιωμένη πρόταση των
Γάλλων με την τιμή των υπερσύγχρονων
φρεγατών να πέφτει πολύ κάτω από τα 3
δισ Αυτό βέβαια σημαίνει ότι οι φρεγάτες
δεν θα έχουν κάποια οπλικά συστήματα
τα οποία θα μπορούν να προστεθούν αργότερα

Αν τελικώς κλείσει η συμφωνία
για τις Belh@rra ενδέχεται να υπάρξουν
κι άλλες συνεργασίες στον ναυπηγικό και
επισκευαστικό τομέα ενώ δεν αποκλείεται
να ενταχθεί σε μία συνολική συμφωνία και
η αναβάθμιση των 4 ελληνικών φρεγατών
ΜΕΚΟ Επιπλέον προσπάθειες γίνονται
και για την απόκτηση των υπερπολύτιμων
τορπιλών βαρέος τύπου γερμανικής κατασκευής

για τα υποβρύχια 214

Η άλλη όψη
ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ
Οι ιστορίες των εξοπλιστικών προφανώς κρύβουν αμαρτίες καθώς
τα οικονομικά μεγέθη είναι τεράστια και ο ανταγωνισμός σκληρός
Αλλά οι μέρες της νέας κρίσης στα ελληνοτουρκικά είναι διδακτικές

και σε αυτό το πεδίο αφού το πιο συκοφαντημένο όπλο της
τελευταίας δεκαετίας είναι εκείνο που συγκεντρώνει διθυράμθους
Τα ανέκδοτα με τα υποβρύχια που γέρνουν ξαφνικά ξεχάστηκαν

πλέον τα αόρατα υποβρύχια του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού
μεγαλουργούν στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο κινούνται
κάτω από το Ορούτς Ρέις και τις τουρκικές φρεγάτες χωρίς να
γίνονται αντιληπτά σε αντίθεση με τα υποβρύχια του Ερντογάν και
έχουν γίνει ο μεγάλος πονοκέφαλος της Αγκυρας Οι καταγγέλλοντες
του παρελθόντος για μικροπολιτικούς ή άλλους λόγους είναι
αμφίβολο εάν έχουν ανακαλύψει τον δρόμο της υπευθυνότητας ή
θα επανέλθουν με την πρώτη ευκαιρία Αλλά τα τέσσερα υποβρύχια
προσφέρονται ως παράδειγμα τουλάχιστον για αυτοσυγκράτηση

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
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Antun

Οι στρατιωτικέβ
ασκήσειβ και οι

συμμαχίεβ με χώρεβ
onus το Ισραήλ και

η Aiyumos ενισχύουν
τη θέση τηβ Ελλάδαβ

απέναντι otis
τουρκικέβ προκλήσειβ

Συμμαχικός άξονας
σιη Μέση Αναιολή
Ισραήλ και Aiyumos
ενισχύουν ιον ελληνικό
σχεδιασμό και
εγκλωβίζουν
mv Αγκυρα με
ίο Opouis Péis

News Analysis
ΤΗΣ ΜΥΡΤΩΣ ΛΙΑΛΙΟΥΤΗ

Κοινές
στρατιωτικές ασκήσεις

και διμερείς συμφωνίες η νέα
φάση στα ελληνοτουρκικά

ανέδειξε τις νέες ισχυρές συμμαχίες
της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο

Τόσο η Αίγυπτος όσο και το
Ισραήλ αποδεικνύονται σημαντικοί
εταίροι της χώρας την οποία στήριξαν

όχι μόνο με δημόσιες δηλώσεις
Διπλωματικές πηγές λένε πως την

περίοδο που η Τουρκία ετοίμαζε τις
κινήσεις της με το Ορουτς Ρέις ήταν
το Ισραήλ που παρείχε χρήσιμες πληροφορίες

οι οποίες βοήθησαν την
Αθήνα να βρίσκεται σε ετοιμότητα και
να μην αιφνιδιαστεί από τις ενέργειες
της Αγκύρας Οι σχέσεις ανάμεσα
σε Ισραήλ και Τουρκία άλλωστε είναι

ιδιαίτερα ψυχρές γεγονός που
οφείλεται και στην κακή προσωπική
χημεία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με
τον Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον
οποίο πριν από έναν χρόνο αντάλλασσαν

βαρείς προσωπικούς χαρακτηρισμούς

Οχι όμως μόνο εκεί η
ανάμειξη της Τουρκίας στα εσωτερικά
των χωρών της Μέσης Ανατολής κατά
την περίοδο της Αραβικής Ανοιξης οι
παρεμβάσεις της για την Παλαιστίνη

αλλά και η απόφαση του Ισραήλ να
στηρίξει τη δημιουργία κουρδικού
κράτους βάρυναν τις σχέσεις των δϋο
κρατών Το Τελ Αβίβ επέλεξε τότε να
επενδύσει σε γεωστρατηγικές κινήσεις

που περιλαμβάνουν την Ελλάδα
και την Κύπρο κινήσεις που αναβαθμίζουν

την παρουσία της Ελλάδας
και σήμερα λειτουργούν ως βάση μιας
στέρεης συμμαχίας Παράλληλα το
Ισραήλ το τελευταίο διάστημα έστειλε

άλλο ένα μήνυμα στην Τουρκία
μέσω της ιστορικής ειρηνευτικής
συμφωνίας με τα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα Χωρίς ακόμα επίλυση του
Παλαιστινιακού η οριστικοποίηση
της συμφωνίας οι διαπραγματεύσεις

της οποίας ξεκίνησαν το 2009
αναδεικνύει τις αλλαγές που έχουν
γίνει στην περιοχή και τη θέση τόσο
του Ισραήλ όσο και των ΠΑΕ απέναντι
στη στηριζόμενη από την Τουρκία
Μουσουλμανική Αδελφότητα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ Η Αίγυπτος
από την άλλη με την υπογραφή
της μερικής οριοθέτησης της ΑΟΖ
της με την Ελλάδα έδειξε πως δεν
συμφωνεί με την προσπάθεια της
Τουρκίας να αυξήσει την επιρροή της
στην περιοχή Είναι χαρακτηριστικό
πως το Κάιρο πριν από τις τελικές
συνομιλίες με την Αθήνα αρνήθηκε
την προσέγγιση της Αγκύρας ώστε
Τουρκία και Αίγυπτος να ξεκινήσουν
παρόμοιες διαπραγματεύσεις για την
οριοθέτηση της ΑΟΖ μεταξύ τους
Οι αποφάσεις για την ΑΟΖ ήρθαν με
την προσοχή όλων στραμμένη και
στη Λιβύη που αυτή τη στιγμή βρίσκεται

σε μια εύθραυστη εκεχειρία
Παρ_ότι Αίγυπτος και Τουρκία δεν
θέλουν να ανοίξουν μετωπική σύγκρουση

κρατώντας ανοιχτούς τους
επίσημους διαύλους επικοινωνίας
βρίσκονται σε αντίπαλα στρατόπεδα

για τον έλεγχο της περιοχής Στα τέλη
Ιουλίου η αιγυπτιακή Βουλή έδωσε
το πράσινο φως στον πρόεδρο της
χώρας Αμπντελ Φατάχ Αλ Σίσι να
επέμβει στρατιωτικά στη Αιβύη με
τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου

να διαμηνύει πως η Αίγυπτος
δεν θα δεχτεί παραβιάσεις των κόκκινων

γραμμών της στη Αιβύη Μια
εκτίμηση θέλει μάλιστα την Αγκυρα
ανακουφισμένη που λόγω των τελευταίων

εξελίξεων και την προκήρυξη
εκλογών θα αποφύγει μια απευθείας
στρατιωτική αντιπαράθεση με τον
πανίσχυρο αιγυπτιακό στρατό

ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΓΑΛΛΙΑ Οι κι
νήσεις της Αιγύπτου που είναι σε
άμεση συνεννόηση και με τη Γαλλία
είναι διακριτικές σε σχέση με την
Ελλάδα καθώς μετά την επικύρωση
της συμφωνίας με την Ελλάδα τουρκικές

πηγές ανέφεραν πως αιγύπτιοι
αξιωματούχοι τόνιζαν πως σέβονται
τα ζητήματα της τουρκικής εθνικής
ασφάλειας Είναι όμως και υποστη
ρικτικές πληροφορίες αναφέρουν
πως παρότι το Κάιρο είχε παραγγείλει

αεροπλάνα Ραφάλ νωρίτερα από
την Αθήνα επέτρεψε να προηγηθεί
η ελληνική παραγγελία Πριν από
λίγες μέρες επέτρεψε στα πολεμικά
αεροπλάνα των ΗΑΕ που κατευθύνονταν

νότια της Κρήτης για κοινή
στρατιωτική άσκηση με ελληνικά F-16
να σταθμεύσουν στην Αλεξάνδρεια

To Τελ Αβίβ παρείχε χρήσιμες
πληροφορίες οι onofes
βοήθησαν mv Αθήνα να
βρίσκειαι σε ειοιμότηια και
να μην αιφνιδιαστεί από
us ενέργειες ms Αγκυρας
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I ΓΝΩΜΗ

Loose cannon
Erdogan

Αν ψάξετε στο Google αυτόν το τίτλο θα
βρείτε διακόσιες χιλιάδες αναφορές Ο
όρος χρησιμοποιείται για επικίνδυνους

ανθρώπους που δεν ξέρεις πού πότε και πώς θα
χτυπήσουν Ο Ερντογάν διεθνώς έχει αποκτήσει

αυτή τη φήμη εκείνο όμως που δεν είναι τόσο
κατανοητό είναι το γιατί έχει αλλάξει και έχει
γίνει από υπέρμαχος της Ευρωπαϊκής Ενωσης
και των αξιών της ένας τόσο απρόβλεπτος και

επιθετικός εθνικιστής
Οι πιο πολλοί αναλυτές ως

σημείο καμπής βλέπουν το
σκάνδαλο της 17/25 Δεκεμβρίου
2013 Οι εισαγγελείς δρομολόγησαν

μια έρευνα δωροδοκιών
και ατασθαλιών κατά τεσσάρων
υπουργών και η έρευνα πορευό

ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ταν προς τον ίδιο τον Ερντογάν
ΜΗΛΛΑ και την οικογένειά του Αντί να

αντιμετωπίσει τη Δικαιοσύνη
επέλεξε την επίθεση Αυτή η επίθεση συνεχίζεται
και σήμερα Εχει διορίσει δικούς του εισαγγελείς
δικαστές στρατηγούς πρυτάνεις και ελέγχει σχεδόν

όλα τα μέσα ενημέρωσης Τρομοκρατεί με τη
πρόφαση της καταπολέμησης της τρομοκρατίας

Αλλά αισθάνεται ανασφαλής Οταν θα χάσει την
εξουσία το φάντασμα της 17ης Δεκεμβρίου θα
εμφανιστεί Και έτσι κάνει ό,τι χρειάζεται για να
έχει την υποστήριξη των ψηφοφόρων Προσλήψεις
στο Δημόσιο επιχορηγήσεις στους δικούς του
επενδυτές λαϊκιστικές ενισχύσεις στους οπαδούς
του και τώρα που οι οικονομικοί πόροι στέρεψαν
κάνει χρήση πιο έντονα το όπλο του εθνικισμού
στρατιωτικές εξορμήσεις στο εξωτερικό και μετατροπές

εκκλησιών σε τζαμιά στο εσωτερικό Η δε
αντιδυτική ρητορική πάντα απέδιδε στην Τουρκία

Αλλά οι δημοσκοπήσεις δεν είναι ευνοϊκές για
τον Ερντογάν Αυτά που έκανε μέχρι τώρα δεν
απέδωσαν τα αναμενόμενα Στις επόμενος εκλογές
μπορεί να χάσει Αρα πρέπει να κάνει κάτι πολύ
θεαματικό για να κερδίσει

Μια κρίση με την Ελλάδα μπορεί να είναι σωτήρια
Μια τέτοια εξέλιξη σαφώς δεν θα ωφελήσει

τις δύο χώρες αλλά στην Τουρκία οι αποφάσεις
παίρνονται μέσα στον στενό κύκλο του μοναδικού
ηγέτη Η περίφημη πεπειραμένη διπλωματία δεν
υπάρχει πλέον Ενας απόφοιτος της ιερατικής σχολής

ο I Καλίν έχει λόγο στην εξωτερική πολιτική

Είναι
λάθος να προσπαθούμε να καταλάβουμε

πού το πάει η Τουρκία Αρκεί να
προβλέψουμε τα προσωπικά κίνητρα του

Ερντογάν Στον τουρκικό Τύπο υπάρχουν αναλυτές
που βλέπουν ένα πιθανό σενάριο όπου η Ελλάδα
θα πιεστεί ως το σημείο να αντιδράσει και έτσι
θα χρεωθεί τη σύγκρουση Ανεξάρτητα από την
έκβαση ο Ερντογάν θα είναι κερδισμένος θα
έχει συσπειρώσει σχεδόν τους πάντες γύρω του
Μπορεί να αναβάλει και τις εκλογές

Προχθές το είπε ξεκάθαρα Θα κάνουμε ό,τι
χρειάζεται πολιτικά και στρατιωτικά Οταν το λέμε
το κάνουμε και ας υπάρξει τίμημα Το τίμημα θα
το υποστεί ο τουρκικός λαός εκείνος θα εισπράξει
μερικά ακόμη χρόνια εξουσίας Οταν είναι μάλλον
φανερή η παγίδα θα πρέπει να αχρηστευτεί με
κάθε τρόπο

Ο Ηρακλήε Μήλλαβ είναι διδάκτωρ Πολιτικήε Επιστήμηβ και έχει
διδάξει οε διάφορα πανεπιστήμια ms Ελλάδαε και Tns ToupKi'as
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s
hê Αγιογραφίες
°η ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΜΗΤΣΟΥ

Αλαλία
ΤΟ ΥΦΟΣ ήταν απροσδόκητα οξύ για τον συνήθως ήπιο κυβερνητικό
εκπρόσωπο Κρείττον του λαλείν το σιγάν είπε ο Στέλιος Πέτσας
την περασμένη Πέμπτη όταν ρωτήθηκε για τον διάλογο που είχαν
χωρίς να ξέρουν ότι τα μικρόφωνα ήταν ανοικτά ο Ζοζέπ Μπορέλ

με την υπουργό Αμυνας της Γερμανίας Την επομένη επανήλθε
λέγοντας ότι ο κ Μπορέλ εκπροσωπεί τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής

Ενωσης και τα υπόλοιπα δεν χρειάζονται

ΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ την ενόχληση της κυβέρνησης σε σημείο που να
συνιστά αλαλία στον ύπατο εκπρόσωπο της EE για την Εξωτερική
Πολιτική Σίγουρα όχι το ότι ο τελευταίος είπε στην Καρενμπάουερ
πως οι Τούρκοι είναι πολύ εκνευρισμένοι με την υπογραφή της
συμφωνίας Ελλάδας/νΑιγυπτου και θεωρούν τους Ελληνες αναξιόπιστους

Αυτό το ξέραμε άλλωστε δεν το κρύβουν ούτε οι ίδιοι Και
ο Μπορέλ το ανέφερΙ^Κι να εξηγήσει την προηγούμενη φράση της
υπουργού πως οι επαφές του Χάικο Μάας στην Τουρκία ήταν πολύ
δύσκολες Μήπως θα περιμέναμε για να είμαστε ευχαριστημένοι να
διανθίσει το οι Τούρκοι με τους χαρακτηρισμούς που αφθονούν
στον δικό μας δημόσιο λόγο

ΟΧΙ ΟΧΙ δεν μπορεί να είναι αυτό ο Μπορέλ δεν δικαιούται
ακόμη κι αν το ήθελε να χρησιμοποιήσει αυτή τη γλώσσα Αυτό
που μάλλον του καταλογίζει η Αθήνα είναι ότι η εν γένει πολιτεία
του είναι υπερβολικά ευπρεπής σε μια στιγμή που οι Τούρκοι
προκαλούν όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη Οτι είναι
ισαποστάκιας όπως και ο ΓΓ του NATO

ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ συμβαίνει κάτι τέτοιο θα ήταν αφελές να αποδοθεί
σε οικονομικά συμφέροντα ή σε κάποιον υφέρποντα φιλοτουρκισμό
όπως υπαινίσσονται οι γνωρίζοντες Εμπειρος και ικανός διπλωμάτης

ο ύπατος εκπρόσωπος έχει τρεις λόγους να είναι προσεκτικός
με την Τουρκία Ο ένας είναι πως πρέπει να αναζητά διαρκώς μια
ισορροπία ανάμεσα σε διάφορες απόψεις και προσεγγίσεις στο
εσωτερικό της Ενωσης Ο δεύτερος ότι η Ευρώπη προσπαθεί να μη
στριμώξει στη γωνία τον Ερντογάν γιατί αυτό θα τον καθιστούσε
πολύ επικίνδυνο Και ο τρίτος ναι ότι όπως είπε η Ανγκελα Μέρκελ
πρέπει να υποστηρίξουμε τους έλληνες φίλους

μας όπου έχουν δίκιο Ε πώς να το κάνουμε t
δεν έχουμε σ όλα δίκιο

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ εκτός βεβαίως ακραίων
καταστάσεων δεν είναι παραγωγικό να

συγκρούεται δημοσίως μια κυβέρνηση με
έναν υψηλόβαθμο ξένο αξιωματούχο που
εμπλέκεται ενεργά σε μια κρίση είτε διμερή

όπως είχε συμβεί με τον Μάθιου Νίμιτς
στις διαπραγματεύσεις για το Μακεδονικό
είτε πιο σύνθετη όπως συμβαίνει τώρα με
τις σχέσεις με την Τουρκία Ούτε είναι
χρήσιμο το σιγάν Αντιθέτως αυτό
που απαιτείται είναι να λυθούν

οι γλώσσες όχι για να
εκτοξεύονται απειλές αλλά
για να πέφτουν οι τόνοι να
συζητούνται οι διαφορές να
ξεμπερδεύονται οι κόμποι και
να επιτυγχάνονται συγκλίσεις

Ζοζέπ
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