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Η «ΑΝΑΚΩΧΗ» επί του πεδίου εκτιμάται 
στην Αθήνα πως θα είναι προσωρινή και 
ενδεχομένως να έχει διάρκεια μικρότερη από 
την 7η Οκτωβρίου που αναφέρεται στη NAVTEX

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ βρίσκεται η διαπραγμάτευση ανάμεσα στους 
Αμερικανούς και τους Τούρκους για την προμήθεια 40 
νέων και την αναβάθμιση 80 παλαιότερων μαχητικών 
τύπου F-16 που έχουν στην κατοχή τους

Στην Αθήνα έχει δημιουργηθεί η ελπίδα πως θα έχουμε του-
λάχιστον ένα ήσυχο καλοκαίρι μετά την αποκάλυψη του προ-
ορισμού του πλοίου-γεωτρύπανου, το οποίο, σύμφωνα με την 
τουρκική NAVTEX, θα διεξάγει έρευνες στη συγκεκριμένη πε-
ριοχή έως τις 7 Οκτωβρίου. Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι ο 
Ερντογάν αποφάσισε να παραμείνει εντός της τουρκικής υφα-
λοκρηπίδας υπό την πίεση του διεθνούς παράγοντα και ιδίως 
των Αμερικανών. Αλλωστε, στην τελευταία συνάντηση του Ερ-
ντογάν με τον Τζο Μπάιντεν, ο τελευταίος είχε ζητήσει από τον 
σουλτάνο ήρεμα νερά στο Αιγαίο και στην ανατολική Μεσό-
γειο και αυτό ήταν το μήνυμα που μετέφεραν στους Τούρκους 
ομολόγους τους κορυφαίοι Αμερικανοί -και όχι μόνο- αξιωμα-
τούχοι. Τέτοιες συναντήσεις και επικοινωνίες υπήρξαν ουκ ολί-
γες το τελευταίο διάστημα και ως σημαντικότερες θεωρούνται 
αυτή του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Αντονι Μπλίν-
κεν και του Μεβλούτ Τσαβούσογλου στην Πνομ Πενχ, καθώς 
και η τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού υπουργού Αμυ-
νας Λόιντ Οστεν με τον Χουλουσί Ακάρ πριν από λίγες ημέ-
ρες. Στο πλαίσιο αυτό, δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι 
ο Ακάρ ανακοίνωσε την ημέρα του απόπλου του «Αμπντούλ 
Χαμίντ Χαν» ότι υπήρξε πρόσκληση προς την Τουρκία να στεί-
λει αντιπροσωπεία για να συζητήσει το θέμα των F-16. Οι πιέ-
σεις αυτές ασκήθηκαν στην Τουρκία κατόπιν επίμονης διπλω-
ματικής προσπάθειας και της Αθήνας, η οποία έχει διαμηνύσει 
στους συμμάχους της ότι δεν μπορεί να μείνει απαθής σε περί-
πτωση παραβίασης της κυριαρχίας της Κύπρου και ότι σε περί-
πτωση τουρκικών προκλητικών ενεργειών στην ανατολική Με-
σόγειο δεν θα είναι εκείνη υπεύθυνη για την αναταραχή -ενώ 
μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία- στη νοτιοανατολική πτέ-
ρυγα του ΝΑΤΟ. Ούτως ή άλλως -και σε επίπεδο πρωθυπουρ-
γού, αλλά και σε επίπεδο υπουργού Εξωτερικών- η Αθήνα έχει 
ενημερώσει τους συμμάχους για τις τουρκικές προκλήσεις και 
έχει προωθήσει την καταδίκη του αναθεωρητισμού στην Ε.Ε. 
και στο ΝΑΤΟ. Οπως υποστηρίζουν διπλωματικές πηγές, ο Ερ-
ντογάν ζύγισε τις πιθανές αντιδράσεις, αλλά τους σημαντικούς 
ελληνικούς εξοπλισμούς, και έλαβε την απόφαση να μην προ-
καλέσει επί του πεδίου - τουλάχιστον όχι ακόμα. Αλλωστε, δεν 
έχει λάβει ακόμα αποφάσεις για την πιθανότητα πρόωρης προ-
σφυγής στις κάλπες και οι εκτιμήσεις στην Τουρκία είναι πως τέ-
τοιες ενέργειες θα γίνουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στην ημε-
ρομηνία των εκλογών, ώστε να αποφέρουν στον Τούρκο Πρό-
εδρο και κάποια εκλογικά οφέλη. 

Σκληροί όροι
Ο καθοριστικότερος παράγοντας για την αυτοσυγκράτηση του 
Ερντογάν είναι, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η διαπραγμά-
τευση που βρίσκεται σε εξέλιξη ανάμεσα στους Αμερικανούς και 
τους Τούρκους για την προμήθεια 40 νέων και την αναβάθμιση 
80 παλαιότερων μαχητικών τύπου F-16 που έχουν στην κατοχή 
τους. Είναι γνωστό ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν θέλει να δώσει τα 
όπλα αυτά στην Τουρκία, αλλά και ότι συναντά την άρνηση του 
Κογκρέσου, το οποίο, μάλιστα, με τροπολογία που προώθησε το 
ελληνοαμερικανικό λόμπι, επέβαλε πολύ σκληρούς όρους στην 
Τουρκία για την προμήθεια αυτή - μεταξύ άλλων, τα όπλα αυ-
τά να μη χρησιμοποιηθούν για παραβιάσεις της ελληνικής κυρι-
αρχίας. Την Τρίτη, ο Χ. Ακάρ ανακοίνωσε ότι τουρκική αντιπρο-
σωπεία θα μεταβεί τη Δευτέρα 15 Αυγούστου στις ΗΠΑ για νέ-
ες διαπραγματεύσεις σχετικά με την αγορά μαχητικών αεροπλά-
νων F-16. Ο Τούρκος υπουργός Αμυνας είπε πως «οι συνομιλί-
ες για την απόκτηση των F-16 συνεχίζονται», ωστόσο προσέθε-
σε πως συνεχίζει να απορρίπτει τους όρους που τέθηκαν από το 
αμερικανικό Κογκρέσο για να πραγματοποιηθεί η πώληση των 
αεροσκαφών αυτών. «Δεν μπορούμε να δεχθούμε αυτούς τους 
όρους. Ελπίζουμε ότι θα αρθούν από τη Γερουσία», είπε ο Ακάρ.

Σε αυτό που συμφωνούν πάντως οι εκτιμήσεις σε Αθήνα και 
Λευκωσία είναι ότι η «ανακωχή» επί του πεδίου θα είναι προ-
σωρινή και ενδεχομένως να έχει διάρκεια μικρότερη από την 
7η Οκτωβρίου που αναφέρεται στη NAVTEX. Διπλωματικές 
πηγές επισημαίνουν ότι η περιοχή που έχει δεσμεύσει η Τουρ-
κία για τις ερευνητικές γεωτρήσεις είναι σχετικά μικρή και κο-
ντά στα τουρκικά παράλια, κάτι που παραπέμπει σε μια εύκο-
λη πρώτη αποστολή για πρακτικούς λόγους: να δοκιμαστεί ότι 
όλα λειτουργούν σωστά σε μια εύκολη περιοχή, προτού επιχει-
ρήσει το γεωτρύπανο σε ανοιχτές θάλασσες και μεγάλα βάθη, 
όπως είναι οι περιοχές που διεκδικεί η Τουρκία στην κυπριακή 
ΑΟΖ και νοτίως της Κρήτης, στα όρια του παράνομου τουρκο-
λιβυκού μνημονίου. 

Το ότι το «Αμπντούλ Χαμίντ Χαν» δεν θα ολοκληρώσει την απο-
στολή του μετά το πέρας των εργασιών στο Γκαζί Πασά, είναι κά-
τι που ανέφερε και ο ίδιος ο Ερντογάν στην ομιλία του, όπου μάλι-
στα χαρακτήρισε την πρώτη αποστολή του πλοίου «το πρώτο βήμα 
του συνολικού μας επιχειρηματικού σχεδίου στην ανατολική Μεσό-
γειο». Ο Τούρκος Πρόεδρος, στην ομιλία του, συντήρησε και το κλί-
μα έντασης, αναφέροντας απερίφραστα πως το «Αμπντούλ Χαμίντ 
Χαν», όταν ολοκληρώσει τις εργασίες του στη συγκεκριμένη τοποθε-
σία Yorukler1, δεν θα επιστρέψει σε λιμάνι, αλλά θα κατευθυνθεί σε 
άλλα σημεία, τα οποία δεν διευκρίνισε. Αναλυτές σε Λευκωσία και 
Αθήνα συμφωνούν πως έχουμε μπροστά μας ένα ήσυχο καλοκαί-
ρι και ένα αβέβαιο φθινόπωρο, με προοπτική σταδιακής κλιμάκω-

σης από τον Οκτώβριο. 
Μάλιστα, στη συγκεκριμένη 

ομιλία, ο Ερντογάν δεν παρέ-
λειψε να εκτοξεύσει εμμέσως 
πλην σαφώς απειλές κατά της 
Ελλάδας και της Κύπρου σε 
ό,τι αφορά τα μεταγενέστερα 
στάδια των ερευνών του πλοί-
ου-γεωτρύπανου: «Το όρα-
μα μιας μεγάλης και ισχυρής 
Τουρκίας είναι τόσο καθορι-
στικό για την πορεία μας που 
δεν έχουμε χρόνο να ασχολη-
θούμε με τις ψευδαισθήσεις 
εκείνων που ξυπνούν κάθε 
μέρα έντρομοι απέναντι στα 
πιστεύω μας και στη σημαία 
μας», ενώ σε άλλο σημείο ανέ-
φερε: «Είμαστε έτοιμοι να συ-
νεργαστούμε με οποιονδήπο-
τε θα υποστηρίξει τις προσπά-
θειές μας. Σε εκείνους που θέ-
λουν να αγνοήσουν τα δικαι-
ώματά μας, τα οποία εγγυώ-
νται οι διεθνείς συνθήκες, με 
κατασκευασμένους χάρτες, 
λέμε ότι θα πονέσουν… Δεν 
θα διστάσουμε να παλέψου-
με με νύχια και με δόντια για 
να υπερασπιστούμε τα δικαι-
ώματά μας. Για να το πω σύ-
ντομα, αυτοί που θα συμπο-
ρευτούν μαζί μας θα κερδί-
σουν, αυτοί που θα μας ενα-

ντιωθούν θα χάσουν». 
Ο Ερντογάν δεν ήταν ο μόνος που εκτόξευσε απειλές στην τελε-

τή απόπλου του πλοίου-γεωτρύπανου. Ισως όμως ακόμα πιο απει-
λητική να ήταν η ανάρτηση του εξ απορρήτων του, Ιμπραήμ Κα-
λίν, επειδή θεωρείται η φωνή της μετριοπάθειας στο περιβάλλον 
του σουλτάνου: «Το “Αμπντούλ Χαμίντ Χαν” αποπλέει σήμερα. Οι 
φίλοι μας θα πανηγυρίσουν. Οι άλλοι… ξέρουν», έγραψε ο Καλίν. 

Η Ελλάδα βρίσκεται σε ετοιμότητα, καθώς οι φραστικές προκλή-
σεις Τούρκων αξιωματούχων δεν αφήνουν πολλά περιθώρια χαλά-
ρωσης. Στο ήδη βαρύ κλίμα ήλθαν να προστεθούν τα όσα προκλη-
τικά είπε ο Τούρκος υπουργός Αμυνας Χ. Ακάρ για το Καστελλόριζο. 
Η ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει πάντως να μην απαντά στους Τούρ-
κους, προκειμένου να μην τροφοδοτεί την ένταση. Ανεξάρτητα από 
αυτό, συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις κινήσεις των Τούρκων.

Δύο ημέρες αργότερα, μιλώντας στα εγκαίνια υδροηλεκτρικών 
σταθμών, ο Ερντογάν επανήλθε στο θέμα του πλοίου-γεωτρύπα-
νου αφήνοντας αιχμές για την Ελλάδα ότι ενοχλήθηκε από την έξο-
δό του στην ανατολική Μεσόγειο. «Τι κάναμε χθες - προχθές; Κα-
τευοδώσαμε το πλοίο γεώτρησης "Αμπντούλ Χαμίντ Χαν" από το 
λιμάνι Τασουτζού της Μερσίνας. Αλλά η Ελλάδα ήταν πολύ ανήσυ-
χη. "Τι κάνει αυτός ο Ερντογάν;" είπαν. Ο Ερντογάν δεν κάνει τίπο-
τε... Κάνει το καθήκον του. Και αυτό το πλοίο είναι πολύ μοναδικό 
στον κόσμο», δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Παράλληλα, πάντως, οι Τούρκοι συνέχισαν τις προκλήσεις, με πα-
ραβιάσεις και υπερπτήσεις. Tην Τετάρτη 10/8 στο Αιγαίο καταγρά-
φηκαν 20 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου από 20 τουρκι-
κά μαχητικά, με ελληνικά F-16 να τα αναχαιτίζουν, και από τις σκλη-
ρές αερομαχίες 7 να καταλήγουν σε εμπλοκές από τους Ελληνες πι-
λότους. Την Πέμπτη ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου ΑΝ-
ΚΑ πραγματοποίησε υπερπτήση πάνω από τα Τριανήσια Αστυπά-
λαιας σε υψόμετρο 19.000 ποδών.

Ο στενός σύμβουλος του Ερντογάν, Ιμπρα-
ήμ Καλίν, προχώρησε σε μια απειλητική 

ανάρτηση υποστηρίζοντας: «Το "Αμπντούλ  
Χαμίντ Χαν" αποπλέει. Οι φίλοι μας θα  

πανηγυρίσουν. Οι άλλοι… ξέρουν»

Ο Τούρκος υπουργός Αμυνας Χουλουσί 
Ακάρ ανακοίνωσε ότι υπήρξε πρόσκληση 

προς την Τουρκία να στείλει αντιπροσωπεία 
για να συζητήσει το θέμα των F-16


