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Τοσρκικές αζκήζεις ζηην Εύβοια και ηα Ανηίυαρα
Σνπ Υξήζηνπ Μελάγηα
Σν NAVTEX είλαη κηα δηεζλήο πξνζθεξόκελε Τπεξεζία πνπ ζθνπό έρεη ηε
δηαζπνξά, ζηα πινία ελ πισ, λαπηηιηαθώλ, κεηεσξνινγηθώλ θαη
θαηεπεηγνύζεο θύζεσο πιεξνθνξηώλ πνπ αθνξνύλ ζηηο παξάθηηεο
ζαιάζζηεο πεξηνρέο. Οη πιεξνθνξίεο ιακβάλνληαη απηόκαηα θαη
εθηππώλνληαη απ' επζείαο κε ηειεηππηθό ηξόπν.
Η ππεξεζία NAVTEX ηεο Διιάδαο αλήθεη ζηελ περιοτή ηης Μεζογείοσ
NAVAREA III ζσνηονιζηής ηης οποίας είναι η Ιζπανική Υδρογραθική
Υπηρεζία.
Η Τδξνγξαθηθή Τπεξεζία ηνπ Πνιεκηθνύ Ναπηηθνύ ηεο Διιάδνο έρεη αλαιάβεη
ην ξόιν ηνπ ζπληνληζηή γηα ηελ ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη δηαβίβαζε, γηα
πεξαηηέξσ εθπνκπή ησλ κελπκάησλ από ηνπο ζηαζκνύο NAVTEX πνπ
αθνξνύλ ζηηο Διιεληθέο ζάιαζζεο, κε ζπλαξκόδηεο ππεξεζίεο ηελ ΔΜΤ θαη
ην ζάιακν επηρεηξήζεσλ ηνπ Ληκεληθνύ ώκαηνο.
Οη Διιεληθέο ζάιαζζεο εμππεξεηνύληαη κε κελύκαηα NAVTEX πνπ εθδίδνληαη
ζηελ Αγγιηθή θαη Διιεληθή γιώζζα (Γηεζλή θαη Δζληθή Τπεξεζία NAVTEX)
θαη εθπέκπνληαη από ηξεηο Διιεληθνύο ηαζκνύο εγθαηαζηεκέλνπο ζην
ΗΡΑΚΛΔΙΟ γηα ην Νόηην Αηγαίν, ζηε ΚΔΡΚΤΡΑ γηα ην Ιόλην Πέιαγνο θαη ζηε
ΛΗΜΝΟ γηα ην Βόξεην Αηγαίν. Η πεξηνρή εμππεξεηήζεσο ηνπ θάζε ζηαζκνύ
θαζώο θαη ηα όξηά ηνπ απεηθνλίδνληαη ζηνλ αθόινπζν ράξηε κε ηίηιν
«ΔΛΛΗΝΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ NAVTEX – ΠΔΡΙΟΥΔ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ».
(http://www.hnhs.gr/index.php/el/2015-05-28-16-58-20/2015-05-28-16-5941/navtex)
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ηηο 09-10-2015, ε Ιζπαληθή Τδξνγξαθηθή Τπεξεζία δεκνζίεπζε κέζσ
ΝΑVAREA III, κε αύμνληα αξηζκό 547/2015, όηη ζηελ πεξηνρή πνπ νξίδεηαη
από ηα ζεκεία 38°45'.00''Β-024°52'.00''Α, 38°45'.00''Β-025°21'.00''Α,
38°18'.00''Β-025°21'.00''Α
θαη
38°18'.00''Β-024°52'.00''Α
ζα
πξαγκαηνπνηεζνύλ ππξά ζηηο 01, 05, 06, 07, 08, 12, 13,14 θαη 15 Οθησβξίνπ
2015, από 05.00 έσο 12.00 ώξα. Τπόςε όηη, ε ελ ιόγσ πεξηνρή
πεξηιακβάλεηαη ζηηο κόληκεο πεξηνρέο πνπ δεζκεύνπλ απζαίξεηα νη Σνύξθνη
θάζε έηνο θαη δεκνζηεύνληαη ζηνλ Δηήζην Πξνγξακκαηηζκό ηεο Σνπξθηθήο
Τδξνγξαθηθήο Τπεξεζίαο.
Ωζηόζν, ζηηο 10-10-2015, κηα εκέξα κεηά ηε δεκνζίεπζε NAVAREA III ηεο
Ιζπαληθήο Τδξνγξαθηθήο Τπεξεζίαο, ε Σνπξθηθή Τδξνγξαθηθή Τπεξεζία
αλαδεκνζίεπζε ηελ ηζπαληθή δεκνζίεπζε ζην δηθό ηνπο Δβδνκαδηαίν Γειηίν
Αλαθνηλώζεσλ πξνο Ναπηηιιόκελνπο παξαπνηώληαο ηηο ζπληεηαγκέλεο πνπ
είραλ αλαγξάςεη νη Ιζπαλνί, νη νπνίνη όπσο πξναλαθέξζεθε είλαη ππεύζπλνη
γηα ην ζπληνληζκό ηεο Μεζνγείνπ. εκεησηένλ όηη, κε ηελ ελ ιόγσ
παξαπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ, ε πεξηνρή εθηέιεζεο ππξώλ (βι. Υάξηε 1) πέξαλ
ηνπ όηη θαιύπηεη κεγάιν κέξνο ηνπ Κεληξηθνύ Αηγαίνπ πεξηιακβάλεη ρεξζαίν
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έδαθνο ηεο θεληξηθήο Δύβνηαο θαη ηα Αληίςαξα. Δηδηθόηεξα, ε παξαπνηεκέλε
από ηνπο Σνύξθνπο πεξηνρή νξίδεηαη από ηα ζεκεία 38°45'.00''Β024°00'.00''Α, 38°45'.00''Β-025°31'.00''Α, 38°18'.00''Β-025°31'.00''Α θαη
38°18'.00''Β-024°00'.00''Α

Δπηπιένλ, απηό πνπ πξνθαιεί έληνλε αλεζπρία είλαη ην γεγνλόο όηη, ζηηο
ζπλζήθεο αζηάζεηαο θαη πόισζεο πνπ επηθξαηνύλ ζηελ Σνπξθία, ην δίδπκν
Δξληνγάλ-Νηαβνύηνγινπ επηιέγεη λα θηλεζεί γηα αθόκε κηα θνξά εθηόο ηνπ
πιαηζίνπ ηεο δηεζλνύο λνκηκόηεηαο.
Δθηόο ηνύηνπ, ε Άγθπξα, κε ηελ θιηκαθνύκελε έληαζε ζην Αηγαίν θαη ηελ
Αλαηνιηθή Μεζόγεην, επηδηώθεη αθελόο ηελ παξαίηεζε ηεο ειιεληθήο πιεπξάο
από ηα θπξηαξρηθά δηθαηώκαηα ηεο ζηηο ελ ιόγσ πεξηνρέο, αθεηέξνπ λα
εμαζθαιίζεη είηε ηε ζύκθσλε γλώκε, είηε ην ζπκβηβαζκό ηεο δηεζλνύο
θνηλόηεηαο, ζηελ νπνία ζα δνζεί ε εληύπσζε ηνπ λνκίκνπ ησλ δηεθδηθήζεσλ
ηεο ζηελ πεξηνρή. Άιισζηε, ν Υάξηεο 2, όπνπ παξνπζηάδνληαη νη πεξηνρέο
πνπ δεζκεύνπλ νη Σνύξθνη, επηβεβαηώλεη πιήξσο ηελ εθηίκεζε απηή.
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Σέινο, θξίλεηαη ζθόπηκν λα ηνληζζεί όηη, νη θξάζεηο ππαλαρώξεζε θαη
ζπκκόξθσζε κε ην δηεζλέο δίθαην είλαη άγλσζηεο γηα ηνπο Σνύξθνπο.
πλεπώο, ε Άγθπξα δελ πξόθεηηαη πνηέ λα ππνγξάςεη θακία ζπκθσλία πνπ
δελ ζα ζπλάδεη πιήξσο κε ηα ζπκθέξνληά ηεο, ελώ ε ηήξεζε απνθαζηζηηθώλ
πνιηηηθώλ ζε βάξνο ηεο ειιεληθήο πιεπξάο, πνπ ζα ζηεξίδνληαη ζηελ
απνηξνπή, πξέπεη λα ζεσξείηαη δεδνκέλε θαη ζηαδηαθά θιηκαθνύκελε.

Στετικά άρθρα τοσ σσντάκτη τοσ παρόντος
- Η Άγκυρα προκαλεί και επιδιώκει ηη δημιουργία γκρίζων ζωνών, 05-032015
- Τουρκικοί ζχεδιαζμοί για Συρία και Ελλάδα, 16-07-2015
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