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ΣΤΑ ΑΚΡΑ Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στο σημείο μηδέν
• Παιχνίδια πολέμου μεταξύ 29ου και 30ού

μεσημβρινού Το Opoùis Péis έφτασε 25
μίλια μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα
και πόνιισε ερευνητικά καλώδια xiopis να
κάνει έρευνε5 Δύο ελληνικέ5 φρεγάτα
και αόρατα υποβρύχια δίπλα στο τουρκικό
OKàcpos Αμεση παρέμβαση από
το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και μήνυμα από
το Βερολίνο για αποκλιμάκωση και διάλογο
• Δυσφορία από το Μαξίμου για τη στάση
του NATO παρά το σχόλιο Στόλτενμπεργκ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΗΣ
Λογικές ανατολίτικου
παζαριού από Αγκυρα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΚΛΙΚΗΣ
Η Αθήνα να επιμείνει στην
επικράτηση του δικαίου

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙ Σ 8-12

Π.Κ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ
Καλά τα λόγια του Μακρόν
καλύτερες οι κινήσει ms Μέρκελ
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Η NAVTEX
ms ToupKias
έχει ισχύ από

χθεβ έωε
Tis 23

Αυγούστου

8 Τοθέμα

Παιχνίδια πολέμου
oui Μεσόγειο
Κλιμάκωση των προκλήσεων από την Αγκυρα
§ Εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας το Ορουτς Ρεις

ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΦΩΤΑΚΗ

Φ 1

ωτιά στην Ανατολική Μεσόγειο

επιχειρεί να βάλει η
Τουρκία προετοιμάζοντας για

δεύτερη φορά σε λίγες μέρες το έδαφος
για μία κρίση στην περιοχή με αιχμή
τη συμφωνία οριοθέτησης θαλασσίων
ζωνών Ελλάδας Αιγύπτου Το Οροϋτς
Ρέις με νέα Navtex αναχώρησε από
την Αττάλεια και έφτασε στο σημείο
μηδέν μπαίνοντας στα όρια της ελληνικής

υφαλοκρηπίδας συνοδευόμενο
από τουρκικά πολεμικά πλοία Χθες στο
Μέγαρο Μαξίμου συνεδρίασε το ΚΥΣΕΑ
υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη με επίκεντρο την
τουρκική προκλητικότητα Σήμερα ο Πρωθυπουργός

αναμένεται να ενημερώσει
τηλεφωνικά τους αρχηγούς των πολιτικών
κομμάτων με τις ώρες να χαρακτηρίζονται

κρίσιμες
Σε ένα παιχνίδι πολέμου η Αγκυρα

δείχνει να αναζητά τη λάθος κίνηση Με
τις πληροφορίες να αναφέρονται σε ένα
επικίνδυνο πόλεμο νεύρων που ήταν
από χθες το απόγευμα σε εξέλιξη αρμόδιες

πηγές τόνιζαν ότι η ελληνική πλευρά

συνέχιζε να παρακολουθεί την κατάσταση
με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα

Με μία αυστηρή ανακοίνωση το ΥΠΕΞ
ανέφερε ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί κανέναν

εκβιασμό Θα υπερασπίσει την
κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα

ενώ καλείται η Τουρκία να τερματίσει

άμεσα τις παράνομες ενέργειες
της που υπονομεύουν την ειρήνη και
την ασφάλεια στην περιοχή Κατήγγειλε

δε την Αγκυρα για προσπάθεια τετελεσμένων

τόνιζε ότι η νέα παράνομη
τουρκική Navtex για παράνομες έρευνες
νοτίως της νήσου Μεγίστης στην ελληνική

υφαλοκρηπίδα σε συνδυασμό με
την παρατηρούμενη ευρεία κινητικότητα
μονάδων του τουρκικού πολεμικού ναυτικού

αποτελεί νέα σοβαρή κλιμάκωση
και εκθέτει με τον πλέον προφανή τρόπο
τον αποσταθεροποιητικό και απειλητικό
για την ειρήνη ρόλο της Τουρκίας Να
σημειωθεί ότι στην τουρκική Navtex που
ισχύει μέχρι τις 23 Αυγούστου απάντησε
με αντι-Navtex η Αθήνα

ΔΙΠΛαΜΑΤΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΙ Τόσο
από το Μέγαρο Μαξίμου όσο και από
το ΥΠΕΞ έχουν ενεργοποιηθεί όλοι οι

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΙ

23 24

διπλωματικοί δίαυλοι επικοινωνίας με
τον Κυριάκο Μητσοτάκη να έχει χθες
συνομιλίες τόσο με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού

Συμβουλίου όσο και τον γγ του
NATO Γενς Στόλτενμπεργκ ενώ μπαράζ
επαφών είχε και ο Νίκος Δένδιας

Η κίνηση κλιμάκωσης της έντασης
από την πλευρά της Αγκυρας έφερε
την αντίδραση με αστερίσκους από
το Βερολίνο με τον γερμανό κυβερνητικό

εκπρόσωπο Στέφεν Ζάιμπερτ να
σημειώνει την ανησυχία της Γερμανίας
σημειώνοντας ωστόσο ότι Ελλάδα και
Τουρκία πρέπει να επιδιώξουν την απευθείας

συνομιλία μεταξύ τους Στάση η

οποία σχετίζεται και με πληροφορίες
για ενόχληση της Μέρκελ καθώς ενώ
γνώριζε για τις συνομιλίες με την Αίγυπτο

δεν ενημερώθηκε την Πέμπτη για
την αναχώρηση του Νίκου Δένδια για το
Κάιρο με στόχο την υπογραφή της σχετικής

συμφωνίας Την ίδια στιγμή στάση
αναμονής τηρεί προς το παρόν το
Παρίσι που αναμένεται να αντιδράσει
αλλά σε δεύτερο χρόνο και όχι με κάποια
άμεση πρωτοβουλία Να σταματήσει τις
έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο κάλεσε

την Τουρκία από την πλευρά του
το Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τις κινήσεις της
Τουρκίας παρακολουθεί στενά και η EE

ΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΦΙΛΗ

News Analysis

Ηαντίδραση της Τουρκίας είναι αναμενόμενη

Η συμφωνία Ελλάδας
Αιγύπτου διεμβόλισε το παράνομο

τουρκολιβυκό σύμφωνο δημιουργώντας το
πρώτο νόμιμο τετελεσμένο οριοθέτησης
στη συγκεκριμένη περιοχή της Μεσογείου
αλλά κατά τους τούρκους ιθύνοντες εδραίωσε

την πεποίθησή τους ότι διαμορφώνεται
ένα αντιτουρκικό μέτωπο στην Ανατολική
Μεσόγειο Η αλαζονική τουρκική ηγεσία
δεν μπορεί να χωνέψει ότι μία χώρα που
θεωρεί ότι έχει μικρότερο διπλωματικό
εκτόπισμα την οποία προσπαθεί να ποδηγετήσει

κατάφερε να οριοθετήσει ΑΟΖ
με τον μεγάλο αντίπαλό της τον πρόεδρο
Αλ Σίσι η χώρα του οποίου προβάλλει
ως εναλλακτική ηγέτιδα του σουνιτικού
μουσουλμανικού κόσμου Ενας από τους
λόγους που εξηγούν την έξοδο του Ορούτς
Ρέις συνίσταται και στην απόπειρα της

Τουρκικό σόου με ουσία
Αγκυρας να εκφοβίσει το Κάιρο ώστε να
το αποτρέψει ακόμη και απ το να κυρώσει
τη συμφωνία με την Ελλάδα

Εξίσου η αναβίωση του βαθέος κράτους
που εκπροσωπεί την πιο εθνικιστική εκδοχή

του τουρκικού εθνικισμού σε συνάρτηση
με τις αρνητικές για το κυβερνών κόμμα δημοσκοπήσεις

υποχρεώνουν τον Ερντογάν
σε εντυπωσιακές κινήσεις προβολής ισχύος

Η Ακσενέρ την οποία εσχάτως θέλει να
προσεταιριστεί για να διασπάσει την αντιπολίτευση

αλλά και πρώην ναύαρχοι όπως
ο Γιαϊτζί τους οποίους έχει αποπέμψει τον
κατηγορούν για υποχωρητικότητα και του
ζητούν να αναλάβει δράση Τα μέτωπα σε
Συρία και Λιβύη δείχνουν προβληματικά
Στη μεν Ιντλίμπ παρατάσσονται ρωσικές
και ασαντικές δυνάμεις ετοιμάζοντας ενδεχομένως

νέα επίθεση και ενώ τουρκικές
δυνάμεις είναι εγκαταστημένες εκεί στη
δε Λιβύη ο χρόνος έχει προσώρας παγώσει

μία φαινομενικά αρνητική εξέλιξη για
την Αγκυρα

Η τουρκική οικονομία από την άλλη

ακολουθεί φθίνουσα πορεία και η κυβέρνηση
προσπαθεί εναγωνίως να συγκρατήσει

το εθνικό νόμισμα αλλά και να απορροφήσει

μέρος των απωλειών ώστε να μη
μετακυλιστοΰν στους πολίτες Αυτό μόνο
λίγο χρόνο κερδίζει για τον Ερντογάν αλλά
η έμφαση στους εξωτερικούς εχθρούς και η

ρητορική περί τιμωρίας τους αρκεί για την
ώρα ώοτε να αποπροσανατολίσει μέρος της
κοινωνίας Ωστόσο η ανάκαμψη της οικονομίας

διέρχεται αναγκαστικά μέσα από
την προσέγγιση με την EE Και η τελευταία
οφείλει μέσω της προεδρεύουσας χώρας
της Γερμανίας να μην αφήσει περιθώρια
παρερμηνειών μία παράνομη πράξη σε
βάρος κρατών-μελών της EE θα έχει μεγάλο
τίμημα με τη λήψη οικονομικών μέτρων
ενώ θα βάλει στο ράφι για αρκετό καιρό τον
ευρωτουρκικό διάλογο Πρέπει δηλαδή
να αντιστρέψει την τουρκική διπλωματική

τακτική που συμπυκνώνεται στο όσο
περισσότερο τραβήξει το σχοινί τόσο μεγαλύτερα

ανταλλάγματα θα εξασφαλίσει
Μάλιστα προκειμένου η Αθήνα να επιτύ¬

χει την επίδειξη αλληλεγγύης οφείλει να
ξεκαθαρίσει προς τους εταίρους της πως
αν η Αγκυρα υπερβεί τα εσκαμμένα και
δεν υποστεί ανάλογες συνέπειες τότε η
πρώτη θα μπλοκάρει οποιαδήποτε απόφαση

αφορά τα οικονομικά συμφέροντα
συγκεκριμένων κρατών-μελών π.χ επι
καιροποίηση τελωνειακής ένωσης

Αλλωστε η σεισμική έρευνα είναι δικαίωμα

υφαλοκρηπίδας αφού όμως πρώτα
αυτή έχει οριοθετηθεί Δεν μπορεί λοιπόν
η Τουρκία να κάνει άσκηση δικαιώματος
ενώ δεν έχει οριοθετήσει διότι αυτό συνιστά

παραβίαση της σύμβασης του δικαίου
της θάλασσας και δηλώνει για πολλοστή
φορά κακή πίστη από μεριάς της Πρόκειται

πάντως για κράτος του οποίου όλοι οι
αξιωματούχοι καλλιεργούν™ ιδεολόγημα
του περιφερειακού ηγεμόνα ισχυριζόμενοι

ότι χωρίς την έγκρισή του όλες οι
προσπάθειες στην ευρύτερη περιοχή είναι
καταδικασμένες ενώ τα τελευταία χρόνια
η διαπραγμάτευση εκ μέρους τους γίνεται
με λογικές ανατολίτικου παζαριού Οταν
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9
Το σεισμογραφικο σκάφοβ
OpouTs Péis απέπλευσε από

την Ατταλεια το βράδυ ms
Kupicmns Συνοδευόταν από
τα βοηθητικά σκάφη Ataman
και Cengiz Han και από δύο
φρεγάτεβ κορβέτεβ και
υποβρύχια

με τον ύπατο αρμοστή για την Εξωτερική
Πολιτική Ζοζέπ Μπορέλ να δηλώνει την
Κυριακή την ανησυχία των Βρυξελλών
σημειώνοντας ότι οι τελευταίες ναυτικές
κινήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο δεν
θα συμβάλουν στην εξεύρεση λύσεων
και τονίζοντας την ανάγκη για διάλογο

Ενόψει και της σημερινής επικοινωνίας
του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους πολιτικούς

αρχηγούς η διευθύντρια του διπλωματικού

γραφείου του Πρωθυπουργού
Ελένη Σουρανή είχε χθες επικοινωνία
με τον διπλωματικό σύμβουλο του Αλέξη
Τσίπρα Βαγγέλη Καλπαδάκη τον οποίο
και ενημέρωσε για τις εξελίξεις

λοιπόν η Αγκυρα υποχρεώθηκε σε θεσμικό
διάλογο με την Αθήνα και δη με κανόνες
υπό την πίεση των κυρώσεων αλλά και την
εμπλοκή οιονεί επιδιαιτητή αναζήτησε την
πρόφαση για να τον τερματίσει πριν καν
αρχίσει Αναμενόταν λοιπόν πως προκειμένου

να συνεχιστούν οι διερευνητικές
θα έθετε ως προϋπόθεση από την πρώτη
στιγμή έναρξής τους το πάγωμα τυχόν
συμφωνίας Ελλάδας Αιγύπτου ώστε στο
πλάνο να υπήρχε μόνο το τουρκολιβυκό
σύμφωνο

Γερμανία
και Γαλλία ενδεχομένως

να είναι σχετικά χολωμένες με την
Ελλάδα για διαφορετικούς λόγους

Αλλά είναι υποχρεωμένες η πρώτη από
θεσμικό καθήκον και η δεύτερη από στρατηγικό

ενδιαφέρον να συμβάλουν στην
αποκλιμάκωση και την επαναφορά σε
συνθήκες διαλόγου

Ο Κωνσταντίνοε Φίληε είναι εκτελεστικόβ
διευθυντήε ΙΔΙΣ

ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ

Σε θρίλερ εξελίσσεται από χθες το απόγευμα

η κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας

καθώς το σεισμογραφικό
Ορούτς Ρέις μπήκε στο ανατολικό όριο της

ελληνικής υφαλοκρηπίδας χωρίς όμως να
διεξάγει έρευνες με δύο ελληνικές φρεγάτες
να βρίσκονται απέναντι του σε απόσταση πέντε
μιλίων και να το καλούν ανά 15 λεπτά από τον
ασύρματο να αποχωρήσει από την περιοχή
Μέχρι τις 9 το βράδυ το Ορούτς Ρέις εκινείτο
δυτικά σε βάθος περίπου 20 25 μιλίων εντός
της ελληνικής υφαλοκρηπίδας σε μία εμφανή
προσπάθεια της Αγκυρας να κάνει επίδειξη
δύναμης και της παρουσίας της στην περιοχή
Το τουρκικό σεισμογραφικό είχε μεν απλώσει
καλώδια αλλά σύμφωνα με πληροφορίες από
το υπουργείο Αμυνας η διεξαγωγή της έρευνας
ήταν αδύνατη καθώς στην περιοχή υπήρχε
υπερσυγκέντρωση πολεμικών και άλλων σκαφών

Και ο θόρυβος εμπόδιζε κάθε είδους τέτοια
έρευνα Το τουρκικό σκάφος συνοδευόταν από
τα δύο βοηθητικά σκάφη Ataman και Cengis
Han καθώς και από 2 φρεγάτες κορβέτες και
υποβρύχια

Σημειώνεται πως η περιοχή που δέσμευσε η
Τουρκία με τη νέα Navtex ξεκινάει από τον 28ο
μεσημβρινό νότια της Ρόδου και φτάνει έως τον
30ο νότια του Καστελλόριζου και κοντά στην
Πάφο Εντούτοις η Αγκυρα σκοπίμως όπως
είναι πρόδηλο επέλεξε να μην περιλαμβάνεται

τμήμα της ελληνοαιγυπτιακής συμφωνία
για τη χάραξη ΑΟΖ Η Navtex δηλαδή ξεκινάει
μερικά μέτρα ανατολικά της οριογραμμής της
συμφωνίας Ελλάδας Αιγύπτου

Ολες οι κινήσεις του τουρκικού σκάφους
αλλά και όλων των συνοδευτικών σκαφών του
παρακολουθούνταν στενά όχι μόνο από τις δύο
ελληνικές φρεγάτες αλλά και από άλλα ελληνικά

πλοία υποβρύχια εναέρια και άλλα μέσα
Μάλιστα 8 τουρκικά ελικόπτερα απονηώνο
νταν από τουρκικά πολεμικά στην προσπάθειά
τους να εντοπίσουν τα ελληνικά υποβρύχια και
προχώρησαν σε 14 παραβιάσεις του εθνικού
εναέριου χώρου

Πάντως σε πλήρη ετοιμότητα είχε τεθεί στο
μεταξύ από νωρίς χθες το πρωί το σύνολο των
ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων για δεύτερη φορά

μέσα σε 20 μέρες προκειμένου να αναλάβει
κάθε είδους επιχείρηση για να αποτραπεί παραβίαση

των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων
Η νέα κλιμάκωση που επέλεξε χθες η Αγκυρα

με τον απόπλου του σκάφους Ορούτς Ρέις
από την Ατταλεια για σεισμικές έρευνες εντός
της ελληνικής υφαλοκρηπίδας στα νότια του
Καστελλορίζου σε συνδυασμό με την έξοδο
τουρκικώνπολεμικών πλοίων βρήκε το Πεντάγωνο

απόλυτα προετοιμασμένο Τα σενάρια η
τουρκική ηγεσία να αποφασίσει να εκδώσει μία
νέα Navtexγια σεισμικές έρευνες ξανά στην ίδια
περιοχή ή σε άλλο σημείο μετά την αποφασιστική

απάντηση της Αθήνας και των Ενόπλων
Δυνάμεων στα τέλη Ιουλίου είχαν αναλυθεί
εκτενώς από το ΓΕΕΘΑ και τους επιτελείς Μά

KôKKivos συναγερμοί
ans Evonks Δυνάμει
λίστα ο ελληνικός Στρατός δεν είχε σταματήσει
να επαγρυτινά όλο αυτό το διάστημα μολονότι
το επίπεδο του συναγερμού είχε κατέβει ένα
επίπεδο Σημαντικός αριθμός μονάδων του
Πολεμικού Ναυτικού εξακολουθούσαν να είναι
αναπτυγμένες σε καίρια σημεία στο Αιγαίο

Ουσιαστικά αρκούσε ένα σήμα από τη στρατιωτική

ηγεσία για να τεθεί εκ νέου σε κόκκινο
συναγερμό το σύνολο των Ενόπλων Δυνάμεων
Από τον Εβρο μέχρι τον ανατολικό Αιγαίο και
την Κρήτη Κι αυτό έγινε χθες Η κινητοποίηση

των Ενόπλων Δυνάμεων ήταν και πάλι
ακαριαία όπως και την 21η Ιουλίου καθώς
από την Κυριακή είχε αρχίσει να διαφαίνεται
πως ήταν θέμα ωρών ο απόπλους του Ορούτς
Ρέις Επιπλέον παρατηρούνταν και η έξοδος
πολλών πολεμικών πλοίων από τη βάση του
Ακσάζ απέναντι από τη Ρόδο Υπό αυτά τα δεδομένα

έγινε ανάκληση αδειών στελεχών των
Ενόπλων Δυνάμεων και πολύ γρήγορα μονάδες
επιφανείας αλλά και υποβρύχια του ελληνικού
Στόλου βρέθηκαν ξανά εκεί που πρέπει για να
αποτρέψουν μία νέα απειλή Σε κατάσταση

Η κινητοποίηση των Ενόπλων
Δυνάμεων ήιαν και πάλι ακαριαία
ôn(i)s και rnv 21η Ιουλίου koOods

από ιην Κυριακή είχε αρχίσει να
διαφαίνεται neos ήιαν θέμα ωρών
ο απόπλου5 ίου Opoûrs Péis

Ο αρχηγόβ ΓΕΕΘΑ στρατηγόβ
Κώνστα ντίνο s Φλώροβ αποχωρεί από τη
χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ

επιφυλακής ήταν βέβαια όπως και την προηγούμενη

φορά το σύνολο των δυνάμεων και
του οπλοστασίου της Πολεμικής Αεροπορίας

αλλά και σημαντικές μονάδες του Στρατού
Ξηράς Και βέβαια η επιτήρηση των κινήσεων
του τουρκικού σεισμογραφικού αλλά και των
τουρκικών πλοίων ξεκίνησε με όλα τα μέσα
που διαθέτουν οι Ενοπλες Δυνάμεις με στόχο
να είναι πάντα ένα βήμα μπροστά

Πάντως στη μάχη των δηλώσεων τουλάχιστον

μέχρι χθες οι αντιδράσεις της Τουρκίας
ήταν σε διπλωματικό επίπεδο και δεν υπήρχε
κάποια παρέμβαση από την τουρκική στρατιωτική

ηγεσία και το υπουργείο Αμυνας

ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΥΣΕΑ Η ταχύτητα της ελληνικής
αντίδρασης φανερώνεται και από την άμεση
έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Αρχηγών
Γενικών Επιτελείων ΣΑΙΈ υπό τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ

στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο νωρίς χθες
το πρωί λίγα μόλις λεπτά μετά την έκδοση της
νέα τουρκικής Navtex Στόχος ήταν να εκτιμηθεί
η κατάσταση και τα νέα δεδομένα στην Ανατολική

Μεσόγειο όπως ανέφεραν πληροφορίες Οι
αρχηγοί είχαν ήδη κάνει πολλές συσκέψεις με
τον ΑΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνο Φλώρο αλλά ένα νέο
ΣΑΓΕ όπως προεξοφλείται κρίθηκε αναγκαίο
και για πρακτικούς επιχειρησιακούς λόγους
αλλά και για επικοινωνιακούς για να σταλεί
το μήνυμα ότι το Πεντάγωνο παρακολουθεί
στενά κάθε τουρκική κίνηση Στην ίδια κατεύθυνση

ήταν εξάλλου και το έκτακτο ΚΥΣΕΑ στο
οποίο εξετάστηκαν οι τρόποι αντίδρασης στην
τουρκική προκλητικότητα

ΑΝΤΙ-ΝAVTEX Η απάντηση της Αθήνας στην
προκλητική αναγγελία της Αγκυρας περί σει
σμογραφικής έρευνας νότια του Καστελλορίζου
εκδηλώθηκε πάντως χθες και με αντι-Navtex
Ο σταθμός Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας

του Πολεμικού Ναυτικού διεμήνυσε ότι
σταθμός της Αττάλειας δεν έχει τη δικαιοδοσία
για να εκδώσει Navtex για τη συγκεκριμένη
περιοχή Και επισήμανε ότι η περιοχή που δεσμεύεται

αναφέρεται σε παράνομη δραστηριότητα
και μάλιστα σε περιοχή που επικαλύπτει

την ελληνική υφαλοκρηπίδα Παρόμοια Navtex
εξέδωσε και το Κέντρο Συντονισμού Ερευνας
και Διάσωσης της Λάρνακας ενημερώνοντας
του ναυτιλλομένους πως το Ορούτς Ρέις
πραγματοποιεί παράνομες επιχειρήσεις στην
ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας Ακολούθησε
το απόγευμα νέα Navtex της Τουρκίας με την
οποία ισχυριζόταν πως οι έρευνες του Ορούτς
Ρέις είναι εντός τουρκικής υφαλοκρηπίδας

Η Μέρκελ
παρακολουθεί

πολϋ προσεκτικά

ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΤΟΥ ΠΩΡΓΟΥ ΠΑΠΠΑ

Ο εκπρόσωπος της καγκελαρίου Στέφεν
Ζάιμπερτ απέφυγε χθες να απαντήσει

στην ερώτηση αν θα υπάρξει νέα
παρέμβαση της Μέρκελ προς τον Ερντογάν
Είναι όμως σε επιφυλακή και με την ιδιότητα
της προεδρίας στην EE που ασκεί η Γερμανία
αυτό το εξάμηνο Παρακολουθεί πολύ προσεκτικά

πώς διαμορφώνονται οι εξελίξεις

στην ανατολική Μεσόγειο και το γεγονός ότι
υπάρχουν εκεί πρόσφατα εκ νέου εντάσεις
αυτό μας ανησυχεί πολύ είπε ο Ζάιμπερτ
Το σημαντικό και το επειγόντως απαραίτητο

είναι οι εμπλεκόμενοι η Ελλάδα και η Τουρκία
να επιδιώξουν την απευθείας συνομιλία

μεταξύ τους να συζητήσουν μεταξύ τους
απευθείας και ελπίζουμε και να λύσουν
τα διαφιλονικούμενα ζητήματα Δικαίου της
Θάλασσας
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ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ
ΚΑΚΛΙΚΗ

Και ιουιο
ποιείν κακείνο
μη αφίεναι

Ο τούρκος πρόεδρος αποφάσισε να μην
ξεκινήσουν οι συνομιλίες με την Αθήνα

υπό το πρόσχημα ότι δεν έχει εμπιστοσύνη

στην Ελλάδα η οποία προχώρησε σε
συμφωνία οριοθέτησης της ΑΟΖ με την Αίγυπτο

Μια συμφωνία βέβαια σε πλήρη αρμονία

με το Δίκαιο της Θάλασσας με πλήρη σεβασμό

στα δίκαια των γειτονικών χωρών και
που πόρρω απέχει από την εξωφρενική συμφωνία

της Αγκύρας με την Τρίπολη που προκαλεί

τη διεθνή νομική
θυμηδία

Ηταν καταφανής η
τουρκική επιδίωξη διαπραγμάτευσης

με την Ελλάδα

υπό την προϋπόθεση
ότι η Αγκυρα θα είχε

το πλεονέκτημα του Μνημονίου

Συναντίληψης με
την Τρίπολη με την Αθήνα

να επικαλείται το διεθνές

δίκαιο και τη Σύμβαση για το Δίκαιο της
Θάλασσας Δεν το κατόρθωσε η τουρκική πλευρά

και εκνευρισμένη στέλνει στα ανοικτά του
Καστελλόριζου το ερευνητικό Oruç Reis με
συνοδεία πολεμικών πλοίων Με το προ ημερών

σενάριο να επαναλαμβάνεται με όλους
τους κινδύνους που κάτι τέτοιο εγκυμονεί

Ευνόητο είναι ότι η Αθήνα βρίσκεται σε
εγρήγορση ΚΥΣΕΑ και Συμβούλιο Αρχηγών
Γενικών Επιτελείων συνήλθαν με την ελληνική

πλευρά να είναι έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο
Μπορεί η Αγκυρα μετά την επίδειξη αποφασιστικότητας

να αποδεχθεί μια νέα προτροπή

αναστολής του bullying κατά της Ελλάδας

τίποτε όμως δεν αποκλείει την εσκεμμένη
πρόκληση τριβής Ο τούρκος πρόεδρος θέλει
σε εγρήγορση τις δυνάμεις που απαιτούνται
για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς σχεδιασμούς

του και δεν αποκλείεται να καταφύγει
για άλλη μια φορά σε δαίμονες που επιβουλεύονται

τα δίκαια της Τουρκίας Και με
τη διάθεση να καθαρίσει το πεδίο από το ελληνικό

εμπόδιο να ωθήσει την Ελλάδα στο
πεδίο όπως αρέσκεται να λέει βρίσκοντας
πρόφαση ότι η Αθήνα ήρξατο χειρών αδίκων
Και ασφαλώς έχει σταθμίσει πολλούς εξωτερικούς

παράγοντες όπως την ιδιότυπη αντιμε
τώπισή του από τον Λευκό Οίκο τα γερμανικά

συμφέροντα στην Τουρκία και τις θερινές
διακοπές της Ατλαντικής Συμμαχίας

Στην
Ελλάδα παράλληλα με την αμυντική

ετοιμότητα και τη συσπείρωση των
πολιτικών δυνάμεων δεν πρέπει να λησμονείται

η ανάγκη να διατηρείται στη διεθνή
κοινή γνώμη η εικόνα του παράγοντα σταθερότητας

και ειρήνης που προτάσσει την ανάγκη

του διαλόγου και της επικράτησης του δικαίου

Η Αθήνα έχει κάθε λόγο να είναι προσηλωμένη

στον στόχο αυτόν

Ο Γιώργοβ ΚακλΙκηε είναι npéoBns επί τιμή ειδικόε σύμ
βουλοε του ΕΛΙΑΜΕΠ

Με διπλωματικό
μαραθώνιο

απανιά η Αθήνα
Ο κύκλος επαφών του Κυριάκου Μητσοτάκη οε EE και NATO
9 Διάβημα της Ελλάδας οτην Αγκυρα Τι απαντά το Στειτ Ντιπάρτμεντ

ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΦΩΤΑΚΗ

Μπαράζ
διπλωματικών επαφών πυροδότησε η κλιμάκωση

της τουρκικής επιθετικότητας Μέγαρο
Μαξίμου και υπουργείο Εξωτερικών στοχεύουν

στην ανάδειξη ενημέρωση και διεθνή καταγγελία των
τουρκικών κινήσεων που έχουν στόχο τη δημιουργία τετελεσμένων

και την αποσταθεροποίηση της περιοχής της
Ανατολικής Μεσογείου στο πλαίσιο της EE και όχι μόνο
Η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους ότι οι
απειλές της Τουρκίας δεν αφορούν αποκλειστικά την Ελλάδα

και δεν αποτελούν ένα διμερές ζήτημα προς επίλυση
αλλά απευθύνονται και στην EE καθιστώντας σαφές ότι το
θέμα είναι ευρωτουρκικό και επηρεάζει άμεσα τις σχέσεις
Βρυξελλών Αγκυρας

Σε αυτό το πλαίσιο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
είχε χθες τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ τον οποίο ενημέρωσε
αναλυτικά τόσο για τη συμφωνία οριοθέτησης θαλασσίων

ζωνών Ελλάδας Αιγύπτου όσο και για τις ανησυχητικές
εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο Ευρωπαϊκή πηγή

δήλωσε ΑΠΕ ότι ο Μισέλ είναι σε επικοινωνία για την κατάσταση

με διάφορους ηγέτες και επιβεβαίωσε ότι επίκειται

Σύνοδος Κορυφής για τις σχέσεις EE Τουρκίας τον
Σεπτέμβριο Ακολούθησε τηλεφωνική συνομιλία και με τον
γ.γ του NATO Γενς Στόλτενμπεργκ στον οποίο ο Κυριάκος

Μητσοτάκης τόνισε ότι η Τουρκία υποσκάπτει τη σταθερότητα

στη νοτιοανατολική πτέρυγα του NATO μεταφέροντας

και τη δυσφορία του για τη στάση της Συμμαχίας
καθώς διαμήνυσε ότι η πολιτική των ίσων αποστάσεων είναι

αντιπαραγωγική και μη αποδεκτή Ο Στόλτενμπεργκ
από την πλευρά του περιορίστηκε να δηλώσει μέσω Twitter
ότι η κατάσταση πρέπει να επιλυθεί στο πνεύμα της αλληλεγγύης

της Συμμαχίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο

TO ΓΓΕΪΤ ΝΤΙΠΑΡΤΜΕΝΤ Στην κυβέρνηση εμφανίζονται ικανοποιημένοι

από την άμεση αντίδραση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

καθώς το αμερικανικό ΥΠΕΞ κάλεσε την Αγκυρα να
σταματήσει τις έρευνες δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ ανησυχούν
βαθιά για τα εκπεφρασμένα σχέδια της Τουρκίας για έρευνες

φυσικών πόρων σε περιοχές στις οποίες η Ελλάδα και η
Κύπρος διεκδικούν δικαιοδοσία στην Ανατολική Μεσόγειο

Μέρκελ και Μακρόν σιη σκακιέρα ms Ανατολικής

News Analysis

ΤΟΥΠ.Κ
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ

Μέρκελ
ή Μακρόν Στην αντιμετώπιση των συγκρου

σιακών προβλημάτων της Ανατολικής Μεσογείου
και ειδικότερα των ελληνοτουρκικών σχέσεων

υπάρχουν εμφανώς δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στην
Ευρωπαϊκή Ενωση EE Από τη μια μεριά η προσέγγιση
της Γαλλίας όπως εκφράζεται σε κάθε δυνατή ευκαιρία και

με εξόχως κραυγαλέο τρόπο ακόμη και στην ελληνική

γλώσσα από τον πρόεδρο Ε Μακρόν Η προσέγγιση

αυτή έχει ένα μάλλον τιμωρητικό χαρακτήρα
προς την Τουρκία για όσα προκλητικά πράττει

τόσο στο πεδίο των ελληνοτουρκικών σχέσεων και
Κύπρου όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής

Μεσογείου Λιβύη και Μ Ανατολής Συρία Το
Παρίσι θεωρεί παραδοσιακά την περιοχή της Μεσογείου

Μ Ανατολής ως περίπου σφαίρα επιρροής
της Γαλλίας θυμηθείτε την Ενωση για τη Μεσόγειο
του Ν Σαρκοζί 2008 και ως εκ τούτου δεν μπορεί

εύκολα να ανεχθεί οι εν λόγω περιοχές να περιέλθουν
σε επιρροή άλλων δυνάμεων πολύ περισσότερο της Τουρκίας

Ο Ε Μακρόν ορθώς επισημαίνει ότι θα ήταν σφάλμα

για την EE να αφήσει την ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου

στα χέρια άλλων παικτών ιδίως της Τουρκίας Η

Ευρώπη Ενωση ως συλλογική οντότητα είναι όντως απούσα

από την Ανατολική Μεσόγειο και αυτό δημιουργεί ένα
ευρωπαϊκό κενό στην ασφάλεια της περιοχής Κενό που

πρέπει να καλυφθεί ταχύτατα Αλλά ο Μακρόν φαίνεται να
πιστεύει ότι μπορεί να καλυφθεί και μέσω αυτού να αποκατασταθεί

και η επιρροή της Γαλλίας με την τιμωρία της
Τουρκίας μέσω επιβολής κυρώσεων και τον σχεδόν αποκλεισμό

της από την Ανατολική Μεσόγειο Είναι προσέγγιση
που ικανοποιεί πολλά ελληνικά αφτιά αλλά δεν έχει και

πάρα πολύ μεγάλη απήχηση στην Ευρώπη
Αντίθετα η Γερμανία και προσωπικά η Α Μέρκελ έχουν

μια σαφώς διαφορετική προσέγγιση που συνοψίζεται στη
λέξη engagement σύμπραξη με την Τουρκία Με άλλα
λόγια ενώ αναγνωρίζει το πρόβλημα Τουρκία τόσο στην
εσωτερική πολιτική του διάσταση αυταρχισμός παραβίαση

κράτους δικαίου κ.λπ όσο και στην εξωτερική του πτυχή

παραβατικότητα προσπάθεια Ερντογάν να κυριαρχήσει
στην περιοχή κ.λπ εκτιμά ότι μόνο εάν η Τουρκία πεισθεί

ή αναγκασθεί να συμπράξει με την Ευρώπη θα υπάρξει
βελτίωση της συμπεριφοράς της τουλάχιστον στο εξωτερικό

μέτωπο Η προσέγγιση αυτή συνάδει με την αναγνώριση
ότι η Ευρώπη έχει για πολλούς λόγους ανάγκη την Τουρκία
Μεταναστευτικό κ.λπ και ως εκ τούτου δεν έχει την πολυτέλεια

να την απομονώσει μέσω κυρώσεων που σπανίως
άλλωστε αποδίδουν τα προσδοκώμενα Και καθώς και

η Τουρκία έχει ειδικά αυτή την περίοδο που η λίρα και η
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και σημειώνοντας ότι τέτοιες δράσεις είναι προκλητικές και
αυξάνουν τις εντάσεις στην περιοχή

ΟΙ ΕΠΑΦΕΣ ΔΕΝΔΙΑ Παράλληλα με το Μέγαρο Μαξίμου
άμεση ήταν η κινητοποίηση και του ΥΠΕΞ με τον Νίκο Δέν
δια να δίνει οδηγίες στην πρεσβεία της Ελλάδας στην Αγκυρα

να διενεργήσει αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας στο τουρκικό
ΥΠΕΞ Ο Δένδιας είχε επίσης σειρά τηλεφωνικών επαφών

με τους ομολόγους του της Γερμανίας της Κύπρου και
του Μπαχρέιν τους οποίους ενημέρωσε αναλυτικά για τη
συμφωνία Ελλάδας Αιγύπτου που συνήφθη επί τη βάσει του
Διεθνούς Δικαίου του Δικαίου της Θάλασσας και των κανόνων

καλής γειτονίας καθώς και για τις κινήσεις της Αγκυρας
που ακολούθησαν με τις επαφές του ΥΠΕΞ να αναμένεται

να συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες

ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ Επισημαίνεται ότι τηλεφωνική
συνομιλία για τις κινήσεις της Τουρκίας είχε και ο κύπριος
υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης με τον αιγύπτιο

ομόλογό του Σάμεχ Σούκρι με τον διπλωματικό μαραθώνιο

να συνεχίζεται σε όλα τα επίπεδα έστω και αν η Λευκωσία

δεν μπαίνει στο κάδρο της ελληνοτουρκικής διαφοράς
Η Κύπρος εξέδωσε επίσης αντι-navtex απέναντι στην

τουρκική χαρακτηρίζοντας τις επιχειρήσεις του Ορούτς
Ρέις παράνομες και ενημερώνοντας πως για όσους συμμετέχουν

σε αυτές θα εκδοθούν διεθνή εντάλματα σύλληψης
καθώς παραβιάζουν τα δίκαια της Κυπριακής Δημοκρατίας

Μεσογείου
οικονομία της βυθίζονται ανάγκη την Ευρώπη η Μέρκελ
εκτιμά ότι υπάρχει ένα ισχυρό παράθυρο ευκαιρίας για κάποια

κανονικοποίηση των ευρωτουρκικών σχέσεων με
πρώτο βήμα την εκτόνωση της έντασης στα ελληνοτουρκικά

Γι αυτό δεν είδε και με ιδιαίτερα καλό μάτι το timing
της υπογραφής της συμφωνίας Ελλάδας Αιγύπτου που ως
φαίνεται ακύρωσε επί του παρόντος την προοπτική του διερευνητικού

διαλόγου μεταξύ των δυο χωρών

Για
την Ελλάδα όσο ευπρόσδεκτη κι αν είναι η φρασεολογία

Μακρόν θα πρέπει να είναι σαφές ότι το
Παρίσι δεν έχει αυτή την περίοδο απολύτως καμιά

επιρροή στην Αγκυρα Ο Ε Μακρόν δεν μπορεί να μιλήσει
με τον Ερντογάν Εάν μιλήσει ή θα τσακωθούνε ή θα

είναι ένας διάλογος κουφών Η Α Μέρκελ μπορεί Και να
τον επηρεάσει Και η Αθήνα αυτό που χρειάζεται είναι διαύλους

επικοινωνίας με την άλλη πλευρά Οπως χρειάζεται
επίσης τη σύμπραξη της Τουρκίας με την Ευρώπη Αρα

καλά τα λόγια Μακρόν αλλά μάλλον καλύτερες οι μετρημένες
κινήσεις Μέρκελ

Πάντως η Ελλάδα δεν θα πρέπει να βρεθεί σ έναν οιονεί
ανταγωνισμό προσεγγίσεων ανάμεσα σε Γαλλία Γερμανία
για Τουρκία Ανατολική Μεσόγειο

Ο Π.Κ Ιωακειμίδηε είναι ομότιμοβ καθηγητήε του Πανεπιστημίου Αθηνών
πρώην πρεσΒευτήε ούμβουλοε του ΥΠΕΞ

Κλιμάκωση
με ενιολή
Ερνιογάν
ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΦΩΤΑΚΗ

Ανεβάζει
τους τόνους και σε επίπεδο ρητορικής

η Τουρκία μετά τον απόπλου
του Ορούτς Ρέις από το αγκυροβόλιο

της Αττάλειας με προορισμό την Ανατολική

Μεσόγειο και περιοχές που σύμφωνα με
την εκδοθείσα Navtex επικαλύπτουν και τμήματα

της ελληνικής υφαλοκρηπίδας Με τον
τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να
δίνει τη γραμμή μετά το προγραμματισμένο

Υπουργικό Συμβούλιο απευθύνοντας πρόσκληση

για διάλογο διανθισμένη με απειλές
Χαρακτήρισε παράνομη τη συμφωνία Ελλάδας

Αιγύπτου διεμήνυσε ότι δεν θα επιτρέψει
σε κανέναν να εγκλωβίσει την Τουρκία

στις ακτές της και υποστήριξε ότι όσοι δεν
ακούν την Τουρκία αμαυρώνουν το μέλλον
της χώρας του Ισχυρίστηκε δε ότι η Τουρκία
δεν επιδιώκει να σφετεριστεί τα εδάφη καμιάς

άλλης χώρας
Των δηλώσεων Ερντογάν είχε προηγηθεί

τοποθέτηση του εκπροσώπου του τουρκικού
ΥΠΕΞ Χαμί Ακσόι ο οποίος έστειλε μήνυμα ότι
η Τουρκία θα ξεπεράσει τη συμμαχία του κακού

που έχει σχηματιστεί εναντίον της σημειώνοντας

ότι κανείς δεν πρέπει να προσπαθεί
να αποκλείσει τη χώρα του από τη Μεσόγειο

στην οποία κυριαρχεί για αιοόνες Ανέφερε
δε ότι η τουρκική παρουσία στην περιοχή

δεν έχει στόχο κλιμάκωσης της έντασης αλλά
νόμιμης υπεράσπισής της εάν καταστεί απαραίτητο

προσθέτοντας ότι δεν θα επιτραπεί
στρατιωτική επέμβαση σε πολιτικό πλοίο

Οι υπουργοί της τουρκικής κυβέρνησης ακολουθώντας

τη γραμμή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

επιχειρούν να δημιουργήσουν κλίμα
εθνικής ανάτασης στο εσωτερικό της Τουρκίας

στέλνοντας μηνύματα επίδειξης ισχύος
Ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ

Τσαβούσογλου από την πλευρά του υποστήριξε
ότι μετά τη συμφωνία Αθήνας Αιγύπτου

κανένας δεν μπορεί να μας πει πως προκαλούμε
ένταση κανένας δεν μπορεί να πει να

μην πάμε στις περιοχές αυτές προσθέτοντας
ότι όλοι είδαν ότι η Ελλάδα δεν θέλει διάλογο

Διαχωρίζει δε τη στάση του Καΐρου καθώς

όπως λέει το πρόβλημα δεν είναι η Αίγυπτος

αφού δεν παραβιάζει αυτή την τουρκική
υφαλοκρηπίδα αλλά η Ελλάδα

Ο τούρκος υπουργός Ενέργειας Φατίχ Ντον
μέζ με ένα τουίτ χθες το πρωί ανακοίνωσε τον
απόπλου του Ορούτς Ρέις από την Αττάλεια
και την άφιξή του στον προορισμό του προσθέτοντας

ότι 83 εκατομμύρια Τούρκοι στηρίζουν
τις έρευνές του

Τέλος ο εκπρόσωπος του Ερντογάν Ιμπραήμ
Καλίν κατηγόρησε την Ελλάδα ως υπεύθυνη
για το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων με

την Αγκυρα που όπως υποστήριξε είχε ξεκινήσει

μιλώντας και για ένα κοινό κείμενο που
επρόκειτο να ανακοινωθεί και δυναμιτίστη
κε με τη συμφωνία Ελλάδας Αιγύπτου Τότε
σύμφωνα με τον Καλίν δόθηκε εντολή Ερντογάν

για πάγωμα των συνομιλιών και σχετική
ενημέρωση Αθήνας και Βερολίνου

Να σημειωθεί ότι το θέμα ήταν ψηλά και
στα τουρκικά MME με κάποιους αναλυτές
στη γείτονα να χαρακτηρίζουν τη σύγκρουση

αναπόφευκτη
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