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Η Τοςπκία κλιμακώνει ηιρ πποκλήζειρ ηηρ ζηο Αιγαίο
Τνπ Φξήζηνπ Μελάγηα
Σύκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο Γεσγξαθηθήο-Υδξνγξαθηθήο-Ωθεαλνγξαθηθήο
Γηεύζπλζεο ησλ Τνπξθηθώλ Ναπηηθώλ Γπλάκεσλ πνπ δεκνζηεύζεθε ζηελ επίζεκε
ηζηνζειίδα ηεο, ζηηο 10 θαη 11-02-2016, ην πινίν επηζηεκνληθώλ εξεπλώλ TCG
ÇEŞME ζα πξαγκαηνπνηήζεη επηζηεκνληθέο εξγαζίεο (ζ.ζ. δελ αλαγξάθεηαη ην είδνο
ησλ εξεπλώλ) από 16 έσο 28-02-2016 ζηα δηεζλή ύδαηα ηνπ Αηγαίνπ, ζηελ πεξηνρή
κεηαμύ Δύβνηαο-Σθύξνπ-Αληίςαξα πνπ νξίδεηαη από ηα ζεκεία: 38 17.00 Β-024 27.00
Α, 38 38.00 Β-024 27.00 Α, 38 38.00 Β-024 42.00 Α, 38 44.00 Β-024 50.00 Α, 38
44.00 Β-025 16.00 Α, 38 36.00 Β-025 14.50 Α, 38 25.00 Β-025 26.00 Α θαη 38 17.00
Β-025 26.00 Α.
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Σύκθσλα κε ηνλ επίθνπξν θαζεγεηή ηνπ Πάληεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Δπάγγειν Σπξίγν,
πνπ αζρνιείηαη κε ην δηεζλέο δίθαην θαη ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή, κε θύξηα αληηθείκελα
ην δίθαην ηεο Θάιαζζαο, ηηο ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο, ηα Βαιθάληα θαη ηηο
κεηνλόηεηεο, ε Τνπξθία κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη κέζσ ησλ παλεπηζηεκίσλ
έξεπλεο ζηα δηεζλή ύδαηα ηνπ Αηγαίνπ γηα ζέκαηα νηθνζπζηήκαηνο θαη
βηνπνηθηιόηεηαο. Ζ έξεπλα κπνξεί λα πεξηνξηζζεί είηε κόλν ζε ύδαηα (π.ρ. πνηόηεηα
πδάησλ, πεξηβαιινληνινγηθέο επηπηώζεηο θ.ιπ.) (1ε πεξίπησζε), είηε λα επεθηαζεί
θαη ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην βπζό ησλ δηεζλώλ πδάησλ (πθαινθξεπίδα) (2ε
πεξίπησζε). Σηελ 1ε πεξίπησζε ζεσξεηηθώο δελ ρξεηάδεηαη άδεηα από ηελ Διιεληθή
πιεπξά. Απηό ηζρύεη γηα όζν θαηξό δελ έρνπκε θεξύμεη Α.Ο.Ε. Σηελ πξάμε, όκσο, θαη
πξνο απνθπγή δηελέμεσλ ηα θξάηε πνπ πξνηίζεληαη λα πξνβνύλ ζε ελέξγεηεο ζηα
ππνθείκελα ύδαηα, δεηνύλ ζρεηηθή άδεηα. Απηό γίλεηαη δηόηη είλαη ηέηνηα ε θύζε ησλ
εξεπλώλ πνπ είλαη εμαηξεηηθά δύζθνιν γηα ην παξάθηην θξάηνο λα γλσξίδεη εάλ ην
δηελεξγόλ ηελ έξεπλα ζθάθνο ζα πεξηνξηζζεί ζε δξαζηεξηόηεηεο επί ησλ
ππεξθείκελσλ πδάησλ ή ζα πξνρσξήζεη ζε έξεπλεο επί ηεο πθαινθξεπίδαο.
Αμηνζεκείσην είλαη όηη, ζηελ ελ ιόγσ πεξηνρή παξαηεξείηαη κηα θιηκαθνύκελε
παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά από ηελ Άγθπξα. Σπγθεθξηκέλα, ζηηο 09-10-2015, ε
Ηζπαληθή Υδξνγξαθηθή Υπεξεζία δεκνζίεπζε κέζσ ΝΑVAREA III, κε αύμνληα
αξηζκό 547/2015, όηη ζηελ πεξηνρή πνπ νξίδεηαη από ηα ζεκεία 38°45'.00''Β024°52'.00''Α, 38°45'.00''Β-025°21'.00''Α, 38°18'.00''Β-025°21'.00''Α θαη 38°18'.00''Β024°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. Υπόςε όηη, ε ελ ιόγσ πεξηνρή
πεξηιακβάλεηαη ζηηο κόληκεο πεξηνρέο πνπ δεζκεύνπλ απζαίξεηα νη Τνύξθνη θάζε
έηνο θαη δεκνζηεύνληαη ζηνλ Δηήζην Πξνγξακκαηηζκό ηεο Τνπξθηθήο Υδξνγξαθηθήο
Υπεξεζίαο.
Ωζηόζν, ζηηο 10-10-2015, κηα εκέξα κεηά ηε δεκνζίεπζε NAVAREA III ηεο Ηζπαληθήο
Υδξνγξαθηθήο Υπεξεζίαο, ε Τνπξθηθή Υδξνγξαθηθή Υπεξεζία αλαδεκνζίεπζε ηελ
ηζπαληθή δεκνζίεπζε ζην δηθό ηνπο Δβδνκαδηαίν Γειηίν Αλαθνηλώζεσλ πξνο
Ναπηηιιόκελνπο παξαπνηώληαο ηηο ζπληεηαγκέλεο πνπ είραλ αλαγξάςεη νη Ηζπαλνί,
νη νπνίνη είλαη ππεύζπλνη γηα ην ζπληνληζκό ηεο Μεζνγείνπ. Σεκεησηένλ όηη, κε ηελ ελ
ιόγσ παξαπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ, ε πεξηνρή εθηέιεζεο ππξώλ (βι. Φάξηε 1) πέξαλ
ηνπ όηη θαιύπηεη κεγάιν κέξνο ηνπ Κεληξηθνύ Αηγαίνπ πεξηιακβάλεη ρεξζαίν έδαθνο
ηεο θεληξηθήο Δύβνηαο θαη ηα Αληίςαξα. Δηδηθόηεξα, ε παξαπνηεκέλε από ηνπο
Τνύξθνπο πεξηνρή νξίδεηαη από ηα ζεκεία 38°45'.00''Β-024°00'.00''Α, 38°45'.00''Β025°31'.00''Α, 38°18'.00''Β-025°31'.00''Α θαη 38°18'.00''Β-024°00'.00''Α.
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Δπεηδή ε ηνπξθηθή ηαθηηθή ηεο επηβνιήο ηεηειεζκέλσλ δελ καο είλαη άγλσζηε, όια ηα
παξαπάλσ ζα πξέπεη λα ζπλεθηηκεζνύλ κε ηελ πξόζθαηε απνθάιπςε ηεο
εθεκεξίδνο Τν Πνληίθη, ζύκθσλα κε ην νπνίν, ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα ν Έιιελαο
πξεζβεπηήο ζηελ Άγθπξα θιήζεθε ζην ηνπξθηθό ππνπξγείν Δμσηεξηθώλ γηα λα
παξαιάβεη (θαη παξέιαβε) γξαπηό δηάβεκα εληνλόηαηεο δηακαξηπξίαο ηεο ηνπξθηθήο
θπβέξλεζεο, γηαηί ελληνικό ελικόπηεπο ηηρ πολεμικήρ αεποποπίαρ πέηαξε πάνω
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από ηοςπκικό έδαθορ. Τιρ νηζίδερ ηων Ιμίων! Ζ πηήζε ηνπ ειιεληθνύ
ειηθνπηέξνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 28 Ηαλνπαξίνπ θαη έλαο εθ ησλ επηβαηώλ ηνπ
ήηαλ ν ππνπξγόο Άκπλαο Πάλνο Κακκέλνο, ν νπνίνο ζέιεζε λα ηηκήζεη ηνπο ηξεηο
Έιιελεο αμησκαηηθνύο πνπ έραζαλ ηε δσή ηνπο εθείλν ην βξάδπ ηνπ Γελάξε ηνπ
1996 θαηά ηελ θξίζε ησλ Ηκίσλ.
Σπγρξόλσο όκσο, θξίλεηαη ζθόπηκν λα παξαηεζνύλ ηα αθόινπζα ζηνηρεία πνπ
αθνξνύλ ζηελ ηνπξθηθή ζηάζε ζε ό,ηη έρεη λα θάλεη κε ηα Ίκηα, ζε επίπεδν επίζεκσλ
δειώζεσλ, δεδνκέλνπ όηη ην ζπκπέξαζκα πνπ εμάγεηαη παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν
ελδηαθέξνλ θαη εγείξεη ηηο πιένλ έληνλεο αλεζπρίεο γηα ηελ πεξαηηέξσ θιηκάθσζε ηεο
έληαζεο ζην Αηγαίν.
 Σηε Γηνηθεηηθή Έθζεζε Γξαζηεξηνηήησλ γηα ην Έηνο 2013 θαη 2014 ηεο ηνπξθηθήο
Γηνίθεζεο Αζθαιείαο Αθηώλ αλαγξάθεηαη όηη, νη βξαρνλεζίδεο Ίκηα ζπλερίδνπλ λα
πξνζηαηεύνληαη θαη λα επηηεξνύληαη κε ζθάθε ηεο αθηνθπιαθήο όιν ην 24σξν,
σωπίρ όμωρ να αναγπάθεηαι όηι, αςηέρ είναι ηοςπκικό έδαθορ.
 Σηε Γηνηθεηηθή Έθζεζε Γξαζηεξηνηήησλ γηα ην Έηνο 2006 ηεο ηνπξθηθήο Γηνίθεζεο
Αζθαιείαο Αθηώλ αλαγξάθεηαη όηη, οι βπασονηζίδερ Ίμια πος είναι ηοςπκικό
έδαθορ ζπλερίδνπλ λα πξνζηαηεύνληαη θαη λα επηηεξνύληαη κε ζθάθε ηεο
αθηνθπιαθήο όιν ην 24σξν.
 Σηε Γηνηθεηηθή Έθζεζε Γξαζηεξηνηήησλ γηα ην Έηνο 2007 ηεο ηνπξθηθήο Γηνίθεζεο
Αζθαιείαο Αθηώλ αλαγξάθεηαη όηη, ηα Ίμια είναι ηοςπκικό έδαθορ θαη κε
ιέκβνπο ηεο αθηνθπιαθήο ζπλερίδεηαη ε πξνζηαζία θαη επηηήξεζή ηνπο επί
24σξνπ βάζεσο.
 Σηηο 11-02-2008 ν ηόηε αξρεγόο ηεο Γηνίθεζεο Αζθαιείαο Αθηώλ ππνλαπάξρνο
Can Erenoğlu θαηά ηελ επίζθεςή ηνπ ζηελ επαξρία Fethiye ηνπ λνκνύ Mugla,
αλαθέξζεθε ζην θαζεζηώο ησλ Ηκίσλ θαη έθαλε ιόγν γηα παξαβίαζε ησλ
ηνπξθηθώλ ρσξηθώλ πδάησλ ζηελ πεξηνρή, από πιεπξάο Διιήλσλ. Αλαιπηηθόηεξα
είπε: «Τα Ίμια είναι ηοςπκικό έδαθορ. Υπάξρνπλ δύν λεζηά ε Αλαηνιηθή θαη ε
Γπηηθή Ίκηα. Δκείο ηα απνθαινύκε βξαρνλεζίδεο ησλ Ηκίσλ. Γείηε ηηο εγγξαθέο ηνπ
θηεκαηνινγίνπ ζηελ νζσκαληθή επνρή. Τα Ίμια αποηελούν ηοςπκικό έδαθορ.
Δεν ςθίζηαηαι κάποια κπίζη ζ’ αςηό ηο ζημείο.» (βι. Βηβιίν Ζ Γεσπνιηηηθή
Σηξαηεγηθή θαη ε Σηξαηησηηθή Ηζρύο ηεο Τνπξθίαο, Φξ. Μελάγηαο, 2010)
Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία ζθέςεο, ε Άγθπξα ακθηζβήηεζε ηελ επηρείξεζε έξεπλαοδηάζσζεο πνπ δηεμήγαγαλ ειιεληθά πισηά θαη ηπηάκελα κέζα ηνπ πνιεκηθνύ
λαπηηθνύ θαη ηεο πνιεκηθήο αεξνπνξίαο, ππό ηνλ ζπληνληζκό ηνπ ΓΔΔΘΑ, γηα ηνλ
εληνπηζκό ηνπ ειηθνπηέξνπ Augusta Bell πνπ θαηέπεζε θνληά ζηε λήζν Κίλαξνο ηα
μεκεξώκαηα ηεο 11-02-2016. Δλ πξνθεηκέλσ, αλαθεξόκαζηε ζηελ ηνπξθηθή ΝΟΤΑΜ
ππ. αξηζ. Α0701/16, όπνπ αλαγξάθεθε όηη, ε Τνπξθία δελ απνδέρεηαη ηελ πεξηνρή
έξεπλαο θαη δηάζσζεο (SAR) πνπ θαζόξηζε ε Αζήλα κε αληίζηνηρε ΝΟΤΑΜ,
ηνλίδνληαο όηη όιεο νη δξαζηεξηόηεηεο έξεπλαο θαη δηάζσζεο ζηε ηνπξθηθή πεξηνρή
ζα πξέπεη λα ζπληνλίδνληαη κε ηηο αξκόδηεο ηνπξθηθέο αξρέο. Δπηπξόζζεηα, ζα
πξέπεη λα δηεπθξηληζζεί όηη, ε λήζνο Κίλαξνο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πίλαθα ησλ 152
λεζηώλ ηνπ Αηγαίνπ πνπ ακθηζβεηνύληαη από ηελ Τνπξθία. Σεκεησηένλ όηη, ζην βηβιίν
«Απόξξεηνο Φάθεινο Τνπξθία-Ζ Δζληθή Σηξαηεγηθή ηεο Τνπξθίαο, Φξ. Μελάγηαο,
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2014», παξαηίζεηαη ν πίλαθαο ησλ ελ ιόγσ λεζηώλ. Αθνινύζσο παξαηίζεηαη ε ζειίδα
261 ηνπ βηβιίνπ, όπνπ θαίλεηαη ε λήζνο Κίλαξνο.

Τέινο, είλαη πξνθαλέο όηη ην επόκελν ρξνληθό δηάζηεκα ε Άγθπξα ζα ζειήζεη λα
δηαπηζηώζεη ηηο αλνρέο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο έλαληη ηεο ηνπξθηθήο
πξνθιεηηθόηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα, εάλ ν ζθνπόο, νη πξνζέζεηο, ε απνθαζηζηηθόηεηα
θαη ε ππνζηήξημε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο είλαη απξόβιεπηνη, ελώ δελ ζα πξέπεη
λα απνθιεηζζεί ην ελδερόκελν, νη Τνύξθνη λα επηδηώμνπλ ηελ απζαίξεηε επηβνιή
ηεηειεζκέλσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο. Σαθώο, πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο
ζπγθεληξώλεη ε επηδίσμε ηεο Άγθπξαο λα πξνθαιέζεη κηα θξίζε πεξηνξηζκέλεο
θιίκαθαο, εληνπηζκέλε ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή πνπ πξνθαλώο ζα πξνβάιιεη
δηεζλώο ηηο ηνπξθηθέο δηεθδηθήζεηο ζην Αηγαίν θαη ηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην.
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