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 Με Μεγάλη προσοχη παρακολουθούν στο υπουρ-
γείο Εξωτερικών τις νέες παράνομες δραστηριότητες της 
Τουρκίας στο Αιγαίο και ειδικά τις παραβιάσεις των ελλη-
νικών χωρικών υδάτων από τα τουρκικά αλιευτικά. Διπλω-
ματικές πηγές επισημαίνουν πως διαχρονικά τέτοια επο-
χή -και όσο διαρκεί η μετανάστευση των αλιευμάτων από 
τον Βορρά σε πιο ζεστά νερά- διεξάγεται ο «πόλεμος της 
τσιπούρας» και καταγράφονται σποραδικές παραβιάσεις 
των ελληνικών χωρικών υδάτων από Τούρκους ψαρά-
δες που ακολουθούν τα αλιεύματα, όμως αυτή τη φορά 
τα πράγματα είναι διαφορετικά. «Οσα μαθαίνουμε από 
την ενημέρωση που έχουμε από τις τοπικές Αρχές και το 
Λιμενικό δείχνουν πως αυτή τη φορά οι παραβιάσεις γί-
νονται μαζικά, μεθοδευμένα και έχουν ως στόχευση να 
προκαλέσουν ένα επεισόδιο 
ανάμεσα στο ελληνικό και το 
τουρκικό λιμενικό», αναφέρει 
έμπειρος διπλωμάτης. 

Η διαπίστωση αυτή ανά-
γκασε την ηγεσία του υπουρ-
γείου Εξωτερικών να προχω-
ρήσει σε παρέμβαση προς 
τα θεσμικά όργανα της Ευ-
ρωπαϊκής Ενωσης για το θέ-
μα. Την Τρίτη, μάλιστα, ο Νί-
κος Δένδιας έστειλε επιστολή 
προς τον ύπατο εκπρόσωπο 
της Ε.Ε. για θέματα Εξωτερι-
κής Πολιτικής και Πολιτικής 
Ασφαλείας, Ζοζέπ Μπορέλ, 
στην οποία αναφέρεται στο 
πρόσφατο περιστατικό με 
την παράνομη δραστηριότη-
τα τουρκικών αλιευτικών στο 
Φαρμακονήσι. Ο υπουργός 
Εξωτερικών κοινοποίησε την 
επιστολή του στον αντιπρόε-
δρο της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, Μαργαρίτη Σχοινά, κα-
θώς και στον επίτροπο για το 
Περιβάλλον, τους Ωκεανούς 
και την Αλιεία, Βιργκίνιους 
Σινκεβίτσιους.

Στην επιστολή του, ο Ν. 
Δένδιας αναφέρεται στο επει-
σόδιο της 5ης Ιανουαρίου, 
όταν περιπολικό σκάφος του 
Λιμενικού Σώματος, ενώ εκτε-
λούσε διατεταγμένη υπηρε-
σία προς αναγνώριση τριών 
τουρκικών αλιευτικών σκα-
φών που αλίευαν στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολι-
κά του Φαρμακονησίου, εντός ελληνικών χωρικών υδά-
των, δέχθηκε παρενόχληση από τουρκική ακταιωρό. Ο 
υπουργός επεσήμανε στην επιστολή του ότι η συγκεκρι-
μένη επαναλαμβανόμενη τουρκική πρακτική δημιουρ-
γεί επικίνδυνο περιβάλλον ασφαλείας και αυξάνει την πι-
θανότητα «ατυχήματος», το οποίο θα μπορούσε να 
εργαλειοποιηθεί από την Αγκυρα προκειμένου 
να κλιμακωθεί η ένταση ανάμεσα σε Ελλάδα 
και Τουρκία. Και, όπως σημείωσε, μια τέ-
τοια εξέλιξη θα είχε βαρύτατες συνέπειες 
για την ευρύτερη περιοχή, αλλά και για τις 
ευρωτουρκικές σχέσεις. 

Το πιο σημαντικό στοιχείο της επιστο-
λής, που σηματοδοτεί και τη σοβαρότη-
τα που αποδίδει η κυβέρνηση στις νέες 
τουρκικές μεθοδεύσεις, είναι το 
ότι ο υπουργός τονίζει την 
ανάγκη να λάβει μέτρα 
η Ε.Ε. τα οποία θα επι-
βάλουν οικονομικό κό-
στος στην Τουρκία και 
ζητά την εφαρμο-
γή του κανονισμού 
(1005/2008) για 
την καταπολέμη-

ση παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, ο οποί-
ος προβλέπει ότι αν δεν συμμορφώνεται μια τρίτη χώρα 
χαρακτηρίζεται ως «μη συνεργαζόμενη» και μπορούν να 
απαγορευθούν τα προϊόντα αλιείας στην αγορά της Ε.Ε. 
Αξίζει να σημειωθεί πως η Ε.Ε. έχει λάβει πρόσφατα μέ-
τρα προς αυτή την κατεύθυνση εναντίον του Καμερούν. 

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Ελλάδα θα ήθελε 
μια τέτοια αντίδραση από την Ε.Ε. και εναντίον της Τουρ-
κίας, αφού θα πρόκειται για ένα ηχηρό μήνυμα προς την 
Αγκυρα, που θα αποδείξει εμπράκτως την αλληλεγγύη 
της Ε.Ε. προς ένα κράτος-μέλος της, το οποίο σε σχεδόν 
καθημερινή βάση αντιμετωπίζει αμφισβήτηση της κυρι-
αρχίας του και απειλές πολέμου. Οι ελληνικές διπλωμα-
τικές Αρχές και ο ίδιος ο υπουργός Εξωτερικών άλλωστε 

έχουν επανειλημμένα ενη-
μερώσει τους εταίρους μας 
στην Ε.Ε. για την επιθετική 
ρητορική Τούρκων αξιωμα-
τούχων, οι οποίοι σε σχεδόν 
καθημερινή βάση εκτοξεύ-
ουν, απρόκλητα, απειλές κα-
τά της Ελλάδας, αλλά και για 
τα επαναλαμβανόμενα περι-
στατικά αμφισβήτησης της 
ελληνικής κυριαρχίας στο 
Αιγαίο και στην ανατολική 
Μεσόγειο. Σύμφωνα με δι-
πλωματικές πηγές, η επιστο-
λή αναφέρει πως η Τουρκία 
με την παράνομη, λαθραία 
και άναρχη αλιεία προσθέ-
τει ένα ακόμη μέσο για την 
υλοποίηση της αναθεωρητι-
κής της πολιτικής και την αμ-
φισβήτηση του status quo 
της περιοχής. 

Πέρα από τον «πόλεμο 
της τσιπούρας» στο Αιγαίο, 
η Αθήνα παρακολουθεί στε-
νά τις εξελίξεις και στο μέτω-
πο της Λιβύης, όπου φαίνε-
ται ότι η πρωτοβουλία της 
Αιγύπτου για μονομερή 
οριοθέτηση ΑΟΖ έχει φέ-
ρει εξελίξεις. Οι Λίβυοι, που 
κατάλαβαν ότι η συμπόρευ-
σή τους με την Τουρκία έχει 
κόστος, αναζητούν τρόπο 
να προσεγγίσουν τις γειτο-
νικές χώρες και φαίνεται ότι 
έχουν ζητήσει από την Ιτα-

λία να μεσολαβήσει ώστε να υπάρξει συνεννόηση με την 
Αίγυπτο. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στο ίδιο πλαί-
σιο εντάσσεται και το «άνοιγμα» προς την Αίγυπτο, αλ-
λά και την Ελλάδα στο οποίο προχώρησε στις αρχές της 
εβδομάδας ο υπουργός Πετρελαίου της Λιβύης Μοχά-
μεντ Αούν, ο οποίος εξέφρασε την προσδοκία να βρε-

θεί τρόπος φιλικής οριοθέτησης στην ανατολική Μεσό-
γειο με τη Λιβύη, την Αίγυπτο αλλά και την Κύ-

προ. Πρόκειται για μια σοβαρή εξέλιξη, αφού 
ο Αούν είναι ο άνθρωπος που διαπραγμα-
τεύτηκε και υπέγραψε το νέο τουρκολιβυκό 
μνημόνιο και είναι ασφαλώς σε θέση να 

γνωρίζει πως η οριοθέτηση με την Ελλάδα 
και την Κύπρο καταργεί στην πράξη την 
όποια συνεννόηση με την Τουρκία. Η Ελ-
λάδα, πάντως, εξακολουθεί να ποντάρει 

στη συμμαχία με την Αίγυπτο 
στο θέμα της Λιβύης και 

γίνεται προσπάθεια 
να βρεθούν οι ημε-
ρομηνίες ώστε ο 
υπουργός Εξωτε-
ρικών της χώρας 
αυτής να έρθει 
στην Αθήνα μέσα 
στον Ιανουάριο. 
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Οι ΤΟύρκΟι έχουν αλλάξει και τον τρόπο δράσης 
(modus operandi), χρησιμοποιώντας drones μεγάλης 
εμβέλειας, με τα οποία εποπτεύουν την ευρύτερη 
περιοχή στην οποία πρόκειται να δράσουν
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ντας συνολικά πέντε Τούρκους διακινητές. Το καθένα ανέπτυσ-
σε ταχύτητα άνω των 50 μιλίων, μεταφέροντας από 15 έως και 
20 παράνομους μετανάστες. 

Μάλιστα, όπως αποκάλυπταν πηγές από το Λιμενικό στην 
«R», οι Τούρκοι έχουν αλλάξει και τον τρόπο δράσης (modus 
operandi), χρησιμοποιώντας drones μεγάλης εμβέλειας, με τα 
οποία εποπτεύουν την ευρύτερη περιοχή στην οποία πρόκειται 
να δράσουν, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχει παρουσία Λιμε-
νικού ή πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού. 

Και σε αυτή την περίπτωση, το τουρκικό λιμενικό διαδραματί-
ζει σημαντικό ρόλο, αφού θεωρείται αδιανόητο να μη βλέπουν 
οι Τούρκοι από τα ραντάρ τους ότι φεύγουν ταχύπλοα από τα 
τουρκικά παράλια με κατεύθυνση προς τα ελληνικά νησιά, χω-
ρίς να γνωρίζουν ποιοι είναι πάνω σε αυτά. 
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Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Η Realnews δημοσιεύει σήμερα αποκλειστικές 
φωτογραφίες από τα τρία ταχύπλοα με τη θηριώδη 
ιπποδύναμη που χρησιμοποίησαν οι Τούρκοι τις τελευταίες 
ημέρες και κατάφεραν να ακινητοποιήσουν οι λιμενικοί, 
συλλαμβάνοντας συνολικά πέντε Τούρκους διακινητές. 
Το καθένα από αυτά ανέπτυσσε ταχύτητα άνω των 50 
μιλίων, μεταφέροντας από 15 έως και 20 παράνομους 
μετανάστες 


