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Σσνηονιζμένες προκλήζεις ηης Άγκσρας
Σηην ελληνική περιοτή έρεσνας διάζωζης με επιτείρηζη SAR
και ζηην κσπριακή Α.Ο.Ζ. με ερεσνηηικό πλοίο
Σνπ Υξήζηνπ Μελάγηα
ηηο 18-10-2014 ην ηνπξθηθό Γεληθό Δπηηειείν Δλόπισλ Γπλάκεσλ αλαθνίλσζε όηη
ζηηο 17-10-2014, ε Γηνίθεζε Αζθαιείαο Αθηώλ ηεο Σνπξθίαο πξαγκαηνπνίεζε
επηρείξεζε έξεπλαο θαη δηάζσζεο 20 λ.κ. λόηηα ηνπ Καζηειόξηδνπ, όηαλ ην ππό
ακεξηθαληθή ζεκαία θνξηεγό πινίν ΜΑΥ αθηλεηνπνηήζεθε ιόγσ κεραληθήο βιάβεο.
ηελ πεξηνρή εζηάιε ην πινίν έξεπλαο θαη δηάζσζεο αλνηθηώλ ζαιαζζώλ TCGS
YASAM, ην νπνίν κεηέθεξε ζην ηνπξθηθό ιηκάλη FINIKE ην πινίν ΜΑΥ. Δπίζεο,
ζύκθσλα κε ηελ ελ ιόγσ αλαθνίλσζε, ε ηνπξθηθή Γηνίθεζε Αζθαιείαο Αθηώλ
δηακαξηπξήζεθε ζηελ Διιάδα γηα ζρεηηθή ΝΟΣΑΜ πνπ εμέδσζε γηα ην ζπκβάλ.
εκεησηένλ όηη, νη Σνύξθνη δελ αλαγλσξίδνπλ ηελ πεξηνρή έξεπλαο θαη δηάζσζεο ηεο
Διιάδνο ζην Αηγαίν δηόηη ηε ζεσξνύλ δηθή ηνπο πεξηνρή θαη κε ηελ επηρείξεζε απηή
θαηέδεημαλ όηη δελ ππνινγίδνπλ ηελ ειιεληθή πιεπξά θαη ζπγθεθξηκέλα ηε ζπκθσλία
Διιάδνο-Κύπξνπ γηα έξεπλα θαη δηάζσζε πνπ ππνγξάθεθε πξηλ από ιίγεο εκέξεο,
ζηηο 13 Οθησβξίνπ. Δπηπιένλ, θξίλεηαη ζθόπηκν λα επηζεκαλζεί όηη ν ζπληάθηεο ηνπ
παξόληνο, ζην βηβιίν ηνπ κε ηίηιν: «Απόξξεηνο Φάθεινο Σνπξθία, Ζ Δζληθή
ηξαηεγηθή ηεο Σνπξθίαο» (ζει. 233), παξαζέηεη ηνπξθηθό ράξηε όπνπ νη Σνύξθνη
έρνπλ ζρεδηάζεη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ επηρεηξήζεηο έξεπλαο θαη δηάζσζεο ζε ελλέα
πεξηνρέο κεηαμύ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεηαη θαη ε πξναλαθεξζείζα.
ηηο 15-10-2014 (ώξα 16.40) ε Τδξνγξαθηθή-Γεσγξαθηθή Γηεύζπλζε ηεο Γηνίθεζεο
Ναπηηθώλ Γπλάκεσλ ηεο Σνπξθίαο εμέδσζε ηελ ππ. αξηζ. 765/14 αγγειία πξνο
λαπηηιιόκελνπο (http://www.shodb.gov.tr/duyurular/DUYURULAR.htm) βάζεη ηεο
νπνίαο, ην πινίν επηζηεκνληθώλ εξεπλώλ BARBAROS HAYREDDİN PAŞA καδί κε
ηα πινία ππνζηεξίμεσο M/V BRAVO SUPPORTER θαη M/V DEEP SUPPORTER,
από 20-10-2014 έσο 30-12-2014 ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζεηζκνινγηθέο έξεπλεο ζηε
ζαιάζζηα πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη κεηαμύ ησλ
αθόινπζσλ ζεκείσλ: (35 12.15 Β - 034 48.85 Α), (34 41.35 Β - 034 47.95 Α), (34
28.00 Β - 033 50.00 Α), (34 08.00 Β - 033 50.00 Α), (34 05.00 Β - 033 10.00 Α), (34
22.00 Β - 033 10.00 Α) θαη (34 45.00 Β - 034 13.00 Α).
Δπίζεο, κε ηελ ελ ιόγσ αγγειία νη Σνύξθνη επηθαηξνπνίεζαλ ηελ αληίζηνηρε πνπ είρε
δεκνζηνπνηεζεί ζηηο 03-10-2014 (ώξα 12:00) θαη ελεκεξώλνπλ όηη ζηηο 20-10-2014
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ζα αθπξσζεί ε ππ. αξηζ. 743/14 αγγειία πξνο λαπηηιιόκελνπο. Τπόςε όηη ε
πξναλαθεξζείζα πεξηνρή ζεηζκνινγηθώλ εξεπλώλ επξίζθεηαη εληόο ηεο
Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο Εώλεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη θαίλεηαη ζηνλ
ράξηε πνπ αθνινπζεί.

Σν πεξηνδηθό Silahli Kuvvetler Dergisi (Πεξηνδηθό ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ)/ηεύρνο
Ηνπιίνπ 2007, πνπ δεκνζηεύεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ηνπξθηθνύ Γεληθνύ Δπηηειείνπ
Δλόπισλ Γπλάκεσλ, πεξηείρε κηα κειέηε ε νπνία ζπληάρζεθε από ηνλ θαζεγεηή ηνπ
ηκήκαηνο πνιηηηθώλ επηζηεκώλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο Άγθπξαο Sertaç Hami
Başeren κε ηίηιν: «Οη ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην θαη ηα όξηα ηεο
πθαινθξεπίδαο θαη ηεο πηζαλήο Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο Εώλεο ζηελ πεξηνρή ηεο
Σνπξθίαο». Ο θαζεγεηήο Baseren ζπλεξγάδεηαη κε ην ηνπξθηθό Γεληθό Δπηηειείν θαη
νη ζέζεηο ηνπ αληηθαηνπηξίδνπλ πιήξσο ηηο ζέζεηο ηόζν ησλ ηνπξθηθώλ ελόπισλ
δπλάκεσλ όζν θαη ησλ κέρξη ηώξα ηνπξθηθώλ θπβεξλήζεσλ. Ο ρξόλνο δεκνζίεπζεο
ηεο κειέηεο απηήο δελ ήηαλ ηπραίνο, αιιά ε ζπλέρεηα κηαο ζεηξάο αλαθνηλώζεσλ ηνπ
ηνπξθηθνύ ππνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ πνπ είραλ πξνεγεζεί ή αθνινπζήζεη ζρεηηθά κε
ηε δηεμαγσγή εξεπλώλ πεηξειαίνπ από ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία θαη ηελ νξηνζέηεζε
ηεο απνθιεηζηηθήο νηθνλνκηθήο δώλεο. [1]
ηελ ελ ιόγσ κειέηε πεξηιακβάλεηαη ν αθόινπζνο ράξηεο, ηνλ νπνίν ν Başeren
παξνπζηάδεη, παξάιιεια, ζηηο δηαιέμεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί αλαθνξηθά κε ηηο
επηδηώμεηο ηεο Σνπξθίαο θαη ηελ ακθηζβήηεζε ησλ θπξηαξρηθώλ δηθαησκάησλ ηεο
ειιεληθήο πιεπξάο ζην Αηγαίν θαη ηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην. [2]
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εκεησηένλ, ε άπνςε όηη όιεο νη ηνπξθηθέο θπβεξλήζεηο πηνζεηνύλ ηηο ζέζεηο ηνπ
Başeren επηβεβαηώλεηαη εδαθηθά θαη ρξνλνινγηθά από ηα ζηνηρεία πνπ αθνινπζνύλ:

Πεξηνρή κεηαμύ Διιάδνο θαη Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο
Πέληε κήλεο κεηά ηελ αξρηθή κειέηε ηνπ ελ ιόγσ Σνύξθνπ θαζεγεηνύ θαη
ζπγθεθξηκέλα από ην Ννέκβξην ηνπ 2007, ε Άγθπξα άξρηζε ζηαδηαθά ηηο
ακθηζβεηήζεηο ηεο, νη νπνίεο είλαη ηδηαίηεξα απνθαιππηηθέο ησλ πξνζέζεσλ ηεο αλ
ιάβνπκε ππόςε ηόζν ηνπο ράξηεο πνπ αθνινπζνύλ αιιά θαη ηηο εκεξνκελίεο
δεκνζίεπζεο ησλ ραξηώλ απηώλ. πγθεθξηκέλα: ν πξώηνο ράξηεο δεκνζηεύζεθε δύν
κήλεο κεηά ηηο ειιεληθέο βνπιεπηηθέο εθινγέο ηεο 16-09-2007. Ο δεύηεξνο ράξηεο
δεκνζηεύζεθε ζηηο 17-06-2011, κε ηελ Διιάδα λα βξίζθεηαη ζε πνιηηηθή θαη
νηθνλνκηθή αζηάζεηα ελόςεη ηεο ςήθηζεο ηνπ Μεζνπξόζεζκνπ θαη ηεο κεηέπεηηα
ζπγθξόηεζεο θπβέξλεζεο ζπλεξγαζίαο ζηηο 11-11-2011. Καη ηέινο, ν ηξίηνο ράξηεο
δεκνζηεύζεθε αξρηθά ζηηο 20-01-2012 (ηζρύεη κέρξη ηώξα) θαη ελώ ε Διιάδα είρε
εηζέιζεη ζε παξαηεηακέλε πξνεθινγηθή πεξίνδν. Δμάιινπ, κε ηε δεκνζίεπζε ηνπ
ηξίηνπ ράξηε ε θπβέξλεζε ηνπ Tayyip Erdogan πινπνίεζε ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ
ζέζεσλ ηνπ Başeren, αθήλνληαο κόλν σο εθθξεκόηεηα γηα ην κέιινλ ηελ έκπξαθηε
ακθηζβήηεζε ηεο πθαινθξεπίδαο ζηα λεζηά Ρόδν, Κάζν θαη Κάξπαζν.
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Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή Εώλε Κππξηαθήο
πξνζάξηεζε θππξηαθνύ εδάθνπο ζηελ Τνπξθία

Γεκνθξαηίαο

θαη

πηζαλή

ε δεκνζίεπκα ηεο ηνπξθηθήο εθεκεξίδαο Sabah/06-10-2011 δεκνζηνπνηήζεθε
πξόηαζε ηνπ θαζεγεηή Sertaç Hami Başeren γηα κεηαθνξά ηνπ παξάλνκνπ νξίνπ
ηεο ηνπξθηθήο πθαινθξεπίδαο κε ηελ αληίζηνηρε ηνπ ςεπδνθξάηνπο ζηελ Κύπξν, ζην
κεζεκβξηλό 32ν 16΄ 18΄΄. ηε ζπλέρεηα, ζην δεκνζίεπκα ηεο παξαπάλσ εθεκεξίδαο
αλεγξάθεζαλ ηα αθόινπζα: «…Σύκθωλα κε ηνλ θαζεγεηή Başeren, κε ηελ ράξαμε
ηνπ παξαπάλω νξίνπ, ε Τνπξθία ζα δείμεη όηη δελ αζηεηεύεηαη. Δπίζεο, ζα απνθνπεί ε
γεωγξαθηθή ζρέζε (δηαζύλδεζε, επαθή) κεηαμύ Διιάδνο θαη “Νόηηαο Κύπξνπ”….
Σηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην πεξηκέλνπκε κε ππνκνλή. Άξαγε ηη είλαη απηό πνπ θξαηά ην
ρέξη καο; Γηαηί δελ νινθιεξώλνπκε ηε ζπκθωλία γηα ηελ πεξηνρή πνπ πεξηθιείεη ην
κεζεκβξηλό 32ν 16΄18΄΄;…. O θαζεγεηήο Başeren είλαη πνιύ μεθάζαξνο ηνλίδνληαο ηα
εμήο: Με ηελ “Τνπξθηθή Γεκνθξαηία Βόξεηαο Κύπξνπ” πξέπεη λα ραξάμνπκε όξηα. Ζ
“Νόηηα Κύπξνο” εάλ μεθύγεη από ην ηξαπέδη (ηωλ δηαπξαγκαηεύζεωλ) ζα
έρνπκε ηελ ηύρε λα ιάβνπκε άιια κέηξα. Θα κπνξέζνπκε λα αλαιάβνπκε
(πξνζαξηήζνπκε) έλα κηθξό θνκκάηη επηθξάηεηαο από ηελ “Τνπξθηθή
Γεκνθξαηία Βόξεηαο Κύπξνπ”. Σην λεζί, ην θνκκάηη απηό ζα γίλεη έδαθνο ηεο
Τνπξθίαο. Γηα ηελ Διιελνθππξηαθή πιεπξά απηό ζα είλαη έλα ζνβαξό κέηξν. Σηηο
δεκνθξαηίεο δελ εμαληινύληαη νη δηέμνδνη. Καη ζηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην επίζεο δελ
ζα εμαληιεζεί ε δηέμνδνο.» [3]

Σνλίδεηαη ηδηαίηεξα, όηη ε πξόηαζε ηνπ Başeren γηα κεηαθνξά ηνπ πξναλαθεξζέληνο
νξίνπ ηεο πθαινθξεπίδαο θαίλεηαη λα έηπρε απνδνρήο από ηελ ηνπξθηθή θαη
ηνπξθνθππξηαθή πιεπξά, αλ ιάβνπκε ππόςε ηνλ πξνεγνύκελν ράξηε πνπ
επηζπλάθζεθε ζηελ εθεκεξίδα ηεο θπβεξλήζεσο ηνπ ςεπδνθξάηνπο ζηηο 23-11-2011,
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αλαθνξηθά κε ηε ζπκθσλία Δξεπλώλ Πεηξειαίνπ θαη Κνηλήο Παξαγσγήο κεηαμύ ηεο
Αλώλπκεο Σνπξθηθήο Δηαηξείαο Πεηξειαίνπ (TPAO) θαη ηνπ ςεπδνθξάηνπο.

πλαθόινπζα δε, θξίλεηαη ζθόπηκν λα αλαθεξζεί όηη ε παξάγξαθνο 4 ηεο ελ ιόγσ
ζπκθσλίαο αλαγξάθεη όηη, νη Σνπξθνθύπξηνη έρνπλ λόκηκα, ηζόηηκα θαη αλαπόζπαζηα
δηθαηώκαηα εθ’ όιεο ηεο πθαινθξεπίδαο ηεο λήζνπ θαη ζεκεηώλεηαη όηη δελ ζα
αξθεζζνύλ κόλν ζηα δηθαηώκαηα πνπ πξνζπνξίδνληαη από ηε ζπκθσλία πνπ
ππέγξαςαλ κε ηελ Σνπξθία. Δθηόο ηνύηνπ, ν Başeren πξνηείλεη αθόκε θαη ηελ
πξνζάξηεζε ζηελ Σνπξθία κηθξνύ κέξνπο ησλ θαηερνκέλσλ εθόζνλ ε Κππξηαθή
Γεκνθξαηία «μεθύγεη από ην ηξαπέδη ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ».
Δπεηδή ε ηνπξθηθή ηαθηηθή ηεο επηβνιήο ηεηειεζκέλσλ δελ καο είλαη άγλσζηε θαη κε
αθνξκή ηηο ζεηζκνινγηθέο έξεπλεο πνπ αλαθνίλσζαλ όηη ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ νη
Σνύξθνη κε ην πινίν επηζηεκνληθώλ εξεπλώλ BARBAROS HAYREDDİN PAŞA από
20-10-2014 έσο 30-12-2014, θξίλεηαη ζθόπηκν λα επηζεκαλζνύλ ηα εμήο: κε ηηο
επόκελεο έξεπλεο ηνπ BARBAROS, ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε πινπνηεί αθόκε κηα
πξόηαζε ηνπ θαζεγεηή Başeren θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ ακθηζβήηεζε ηεο λόηηαο
ζαιάζζηαο πεξηνρήο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, αθήλνληαο σο εθθξεκόηεηα ην
ζέκα ηεο πξνζάξηεζεο ζηελ Σνπξθία κηθξνύ κέξνπο ησλ θαηερνκέλσλ. πλεπώο, κε
ηελ ίδηα δηαδηθαζία ζθέςεο, αλ ιάβνπκε ππόςε όηη ε ρώξα καο εηζήιζε ζε κηα
πξνεθινγηθή πεξίνδν, κε ηε δεκηνπξγία πνιηηηθήο αζηάζεηαο πξν ησλ ππιώλ, δελ ζα
πξέπεη λα απνθιεηζζεί ην ελδερόκελν πξνζάξηεζεο εδάθνπο ηεο Κύπξνπ ζηελ
Σνπξθία, εθόζνλ νη εμειίμεηο ηεο ην επηηξέςνπλ.
[1] Ζ γεσπνιηηηθή ζηξαηεγηθή θαη ε ζηξαηησηηθή ηζρύο ηεο Σνπξθίαο, ζει. 93-96,
Υξήζηνο Μελάγηαο εθδόζεηο Σνπξίθε, 2010
[2] Απόξξεηνο Φάθεινο Σνπξθία, Ζ εζληθή ηξαηεγηθή ηεο Σνπξθίαο, ζει. 95-104,
Υξήζηνο Μελάγηαο εθδόζεηο Κάδκνο, 2014
[3] Απόξξεηνο Φάθεινο Σνπξθία, Ζ εζληθή ηξαηεγηθή ηεο Σνπξθίαο, ζει. 93-94,
Υξήζηνο Μελάγηαο εθδόζεηο Κάδκνο, 2014

6

