Και τώρα, τι; - Θα δεχθεί η Ελλάδα τον «στραγγαλισμό» της από την Τουρκία στην Α.Μεσόγειο;
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του Γιάννη Πετρίδη

Αφωνες έμειναν, μέχρι αυτή την ώρα, Ελλάδα και Κύπρος από την δήλωση
της Τουρκίας στον ΟΗΕ ότι είναι "αιτία πολέμου" για την Αγκυρα
οποιαδήποτε έρευνα στην θαλάσσια περιοχή ανατολικά των 6 μιλίων από τις

ελληνικές ακτές και δυτικά των 6 μιλίων από τις κυπριακές ακτές.
Ο χάρτης που δημοσιεύουμε είναι αποκαλυπτικός του χώρου που η Τουρκία ανακήρυξε στην ουσία, ως "τουρκική επικράτεια": Είναι ακριβώς οι
συντεταγμένες που έδωσαν στον ΟΗΕ αναφορικά με την αιτία πολέμου.
Με τον μονομερή ορισμό της τουρκικής υφαλοκρηπίδας όλη η ελληνική υφαλοκρηπίδα της Ανατολικής Μεσογείου πέραν των χωρικών υδάτων των 6 ν.μ. των ελληνικών
νησιών, περιέρχεται στην Τουρκία και αποστερείται η Κύπρος κάθε θαλάσσιας ζώνης πέραν των χωρικών υδάτων της και πλέον για να αμφισβητηθεί αυτό, θα πρέπει
να γίνει χρήση όπλων από ελληνικής και ελληνοκυπριακής πλευράς!

Aνατολικά της Ρόδου και της Κρήτης, πέρα από τα 6 ν.μ. χαρακτηρίζεται όχι απλώς "τουρκική ΑΟΖ", αλλά και "τουρκική υφαλοκρηπίδα", εγκαταλείποντας την πάγια
τακτική, από το 1974 της αμφισβήτησης, μεν, αλλά και διαβούλευσης με την Ελλάδα για τον ορισμό της υφαλοκρηπίδας.
Για την Μεγίστη (Καστελόριζο) αναγνωρίζει "ελληνικό δικαίωμα και υφαλοκρηπίδα" μόλις περιμετρικά του νησιού στα 6 ν.μ.εκτός από το βόρειο τμήμα που είναι η
ενδιάμεση γραμμή με την τουρκική ακτή.
Στα υπουργεία Εξωτερικών Αθήνας και Λευκωσίας έχουν συγκληθεί έκτακτες συσκέψεις. Στο ελληνικό υπουργείο Εθνικής Αμυνας από πλευράς ΓΕΕΘΑ η
κατάσταση παρακολουθείται προσεκτικά, αλλά υπάρχει μεγάλος προβληματισμός.
Η διατύπωση casus belli από μία χώρα σε βάρος δύο άλλων χωρών, δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση...
Δηλαδή απαγορεύεται όχι απλώς να εκδώσουν άδειες ερευνών ή γεωτρήσεων προς τρίτους, αλλά και να πραγματοποιήσουν έρευνες και γεωτρήσεις η
Ελλάδα και η Κύπρος, αφού αυτές θα γίνουν μέσα στην τουρκική ΑΟΖ!
Και φυσικά, ούτε λόγος αναγνώρισης της κυπριακής ΑΟΖ ή "ανοχής" ανακήρυξης ελληνικής ΑΟΖ. Και απειλούν ευθέως με πόλεμο σε περίπτωση που συμβεί
το αντίθετο.
Το μείζον πρόβλημα, το έχει η Ελλάδα που δεν έχει καν ανακηρύξει ΑΟΖ, όπως η Κύπρος, αλλά υπάρχει κι ένα άλλο σημαντικότερο πρόβλημα:Η υφαλοκρηπίδα.
Η Αγκυρα επιχειρεί να κλείσει το θέμα της υφαλοκρηπίδας στην ανατολική Μεσόγειο (ή νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπως χαρακτηρίζεται απ΄πο ελληνικής πλευράς) με
απειλή χρήσης βίας αφήνοντας εντελέως τα προσχήματα.
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Αυτό το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο από το πρόβλημα της Κύπρου και του Οικοπέδου 6, για το οποίο έχει λάβει νόμιμη άδεια και επρόκειται να προχωρήσει σε
δοκιμαστική γεώτρηση η κοινοπραξία ΕΝΙ/ΤΟΤΑL.
Το πρόβλημα της Ελλάδας είναι ακριβώς το ίδιο με το πρώτο casus belli που διατύπωσε στις 8 Ιουνίου του 1995 για τα 12 μίλια στο Αιγαίο η Τουρκία, αφού
επιχειρεί να "στραγγαλίσει" τα δικαιώματα της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο και να τελειώσει ε το θέμα της υφαλοκρηπίδας, μια και καλή.
Το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας είναι πολύ πιο κρίσιμο από αυτό της ΑΟΖ, αφού πλέον η Αγκυρα επιχειρεί να κτυπήσει τον "σκληρό πυρήνα" της ελληνικής
κυριαρχίας.
Να θυμήσουμε την κρίση του Νοεμβρίου του 2008 με το νορβηγικό ερευνητικό πλοίο Malene Ostervold που είχε ενοικιαστεί από την Τουρκία για να κάνει έρευνες
ακριβώς επάνω στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.
Στα διεθνή ύδατα περίπου 80 ναυτικά μίλια νοτίως του Καστελόριζου (20 με 30 μίλια ανατολικά της ορίου γραμμής του FIR Αθηνών) αλλά μέσα στην ελληνική
υφαλοκρηπίδα, κινούνται ένα νορβηγικό ερευνητικό πλοίο και μια τουρκική φρεγάτα, με το αιτιολογικό της διεξαγωγής γεωφυσικών ερευνών για τον εντοπισμό
κοιτασμάτων πετρελαίου.
Στην περιοχή, κοντά στο ερευνητικό ήταν η τουρκική φρεγάτα TCG Gediz, και έπλευσε άμεσα η κανονιοφόρος «Πολεμιστής» που καλεί τα δύο πλοία να αποχωρήσουν
και να μην πραγματοποιήσουν έρευνες στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.
Με αυτή της τη σχεδιασμένη κίνηση, η Άγκυρα αμφισβήτησε για πρώτη φορά εμπράκτως τα όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.
Ο κυβερνήτης του (Ρ61) "Πολεμιστή" εξέπεμεψε σήμα προς τον καπετάνιο του νορβηγικού ερευνητικού σκάφους με το οποίο του ζητούσε να απομακρυνθεί από την
ελληνική υφαλοκρηπίδα.
Για πρώτη φορά ο κυβερνήτης της τουρκικής φρεγάτας TCG Gediz, ισχυρίστηκε ότι η θαλάσσια περιοχή που διεξάγονταν οι έρευνες βρίσκεται στην τουρκική
επικράτεια!
Ακολούθησαν διαβουλεύσεις σε διπλωματικό και πολιτικό επίπεδο.
Ανώτατοι παράγοντες του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών επικοινώνησαν με τον πρεσβευτή της Νορβηγίας, του εξήγησαν την κατάσταση και ζήτησαν να διαταχθεί
η απομάκρυνση του ερευνητικού πλοίου από την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Την Παρασκευή, το υπουργείο Εξωτερικών επέδωσε διάβημα στο νορβηγό πρεσβευτή στην
Αθήνα και η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα προέβη σε διαμαρτυρία στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, διαδικασία που επαναλήφθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου.
Περί τις 6 το πρωί του Σαββάτου το νορβηγικό ερευνητικό και το τουρκικό πολεμικό πλοίο επέστρεψαν στην περιοχή.
Το τουρκικό πολεμικό πλοίο άρχισε να απειλεί ευθέως την ελληνική κανονιοφόρο και τότε δόθηκε εντολή από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δ.Γράψα σε δύο ελληνικές
φρεγάτες να πλεύσουν στην περιοχή και αν χρειαστεί να βυθίσουν την τουρκική φρεγάτα και το νορβηγικό πλοίο!
H κρίση εκτονώθηκε όταν επενέβησαν οι ΗΠΑ, που όπως αποκαλύφθηκε εν συνεχεία από τα WikiLeaks είχαν ενημέρωση για την προειδοποίηση του Ελληνα Αρχηγού
ΓΕΕΘΑ.
Το ερώτημα πλέον είναι πώς θα αντιδράσουν τώρα η Αθήνα και η Λευκωσία....
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