
ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΩΝ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

Η ιστορία των οριοθετήσεων των θαλασσίων ζωνών είναι χαρα-
κτηριστικά κρυπτική με τον τρόπο που συνηθίζεται για τέτοια ζητή-
ματα· παρ΄όλα αυτά μπορεί κανείς να ανασύρει ορισμένα βασικά
γεγονότα. Το 2003, μαζί με την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το
αληθοκράτος της Κύπρου θυμήθηκε τη «Σύμβαση για το Δίκαιο της
Θάλασσας του ΟΗΕ» που είχε υπογραφεί τριάντα χρόνια πριν, το μα-
κρινό 1982, και «ξεκίνησε συνομιλίες» με τα γειτονικά του κράτη με
θέμα την «οριοθέτηση της ΑΟΖ». Το θέμα σέρνεται έκτοτε. 

Η συμφωνία με την Αίγυπτο ήταν η πιο εύκολη. Φαίνεται πως υπο-
γράφηκε τον Φλεβάρη του 2003. 

Η συμφωνία με το κράτος του Λιβάνου υποτίθεται πως ολοκλη-
ρώθηκε τον Γενάρη του 2007, αλλά είναι μια συμφωνία «την οποία η
Βηρυττός δεν έχει ακόμη επικυρώσει», μια διατύπωση που στην
πραγματικότητα σημαίνει πως δεν υπάρχει καμία συμφωνία οριο-
θέτησης.1

Η συμφωνία με την Ελλάδα ουδέποτε έλαβε χώρα, παρότι οι αλη-
θοκύπριοι προσπάθησαν να θέσουν το θέμα ήδη από το 2003.2

Η Τουρκία και οι Τουρκοκύπριοι, προφανώς, ουδέποτε ενοχλήθη-
καν σχετικά. 

Τέλος, η συμφωνία με το κράτος του Ισραήλ υπογράφηκε τον Δε-
κέμβριο του 2010. 

Συνοψίζουμε γιατί ο κόσμος τείνει να μπερδεύεται: το 2003 οι αλη-
θοκύπριοι θυμήθηκαν μια συμφωνία του 1982. Το 2010, έπειτα από
επτά έτη προσπαθειών, είχαν συμφωνία σχετικά με τις «θαλάσσιες
ζώνες τους» με την Αίγυπτο (2003) και κανέναν μα κανέναν άλλον. 

Όπως ξέρουν οι τακτικοί αναγνώστες μας, ήταν ακριβώς το Κα-
λοκαίρι του 2010 που ο ελληνικός δημόσιος λόγος ανακάλυψε, μέσα
σε περίπου ένα μήνα, την έννοια της «ΑΟΖ», το «Καστελόριζο» τα
«πετρέλαια της Ανατολικής Μεσογείου» και τη συμμαχία με το Ισ-
ραήλ.3 Το όλο θέμα είχε κάτι το μαγικό: επί επτά ολόκληρα χρόνια οι
αληθοκύπριοι προσπαθούσαν να κανονίσουν τα περί των θαλασ-
σίων ζωνών και των «πετρελαίων», «δίχως να πάρει κανείς μυρωδιά».4

Κι όμως, μέχρι τον «μαγικό Ιούνη» του 2010, το ελληνικό κράτος πα-
ρίστανε πως τίποτα δεν συνέβαινε και ο «ελληνικός λαός» δεν είχε
ιδέα, ούτε για αληθοAOZ, ούτε για πετρέλαια και αέρια, ούτε για Αι-
γύπτιους και Ισραηλινούς φίλους. Η ενατική εξοικείωση με όλες
αυτές τις «νέες έννοιες» ήταν έργο των επόμενων μηνών και διέθετε
μια χαρακτηριστικά ευτράπελη όψη.5

Η στρατηγική του ελληνικού κράτους καθεαυτή, ήταν πολύ λιγό-
τερο ευτράπελη. Η ισχυρή εικονογραφία του «Γιωργάκη στο Καστε-
λόριζο», παρίστανε πως όλα τούτα συνδέονταν με την «κρίση
δημοσίου χρέους». Αλλά η πραγματική αναφορά των κινήσεων του
ελληνικού κράτους ήταν το ξέσπασμα της παγκόσμιας καπιταλιστι-
κής κρίσης όπως εκφράστηκε από το 2008 και μετά: όχι μόνο ως «οι-
κονομικό γεγονός», αλλά και ως αναζωπύρωση του διακρατικού
ανταγωνισμού. Αυτή η δεύτερη όψη υπογραμμίστηκε από την «απο-
χώρηση» των ΗΠΑ από το Ιράκ το 2010-2011, κίνηση που αποτέλεσε
το εναρκτήριο λάκτισμα της επόμενης φάσης της διάλυσης της
Μέσης Ανατολής.6 Οι κινήσεις του ελληνικου κράτους στην Ανατο-
λική Μεσόγειο ήταν εξαιρετικά επίκαιρες. Είναι εξαιτίας αυτού του επί-
καιρου χαρακτήρα που το κράτος του Ισραήλ συναίνεσε «αθόρυβα
και οριστικά» στον καθορισμό «θαλάσσιων ζωνών» με την αληθοκύ-
προ, ακριβώς τον Δεκέμβριο του 2010.7

Έκτοτε η ανάμιξη του ελληνικού κρά-
τους στα τουρκικά προβλήματα απέ-
κτησε μια γεωλογική όψη. Όντως, οι
«γεωλογικοί» οργανισμοί που συστάθη-
καν στα επόμενα χρόνια, όπως η «Ελλη-
νική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογον-
ανθράκων», ανέλαβαν την εμπλοκή της
«γεωλογίας» με τον διακρατικό ανταγω-
νισμό. Ένα τρανταχτό σχετικό παράδειγμα
είναι ο νόμος 4001/2011 «Για τη Λειτουργία
Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσι-
κού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και Δίκτυα
Μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες Ρυθμί-
σεις». Μεταξύ άλλων, ο νόμος τροποποιούσε τον νόμο
2289/1995 περί «Αναζήτησης, Έρευνας και Εκμετάλλευσης
Υδρογονανθράκων», προσθέτοντας την εξής παράγραφο:

Ελλείψει συμφωνίας οριοθέτησης με γειτονικά κράτη των οποίων
οι ακτές είναι παρακείμενες ή αντικείμενες με τις ελληνικές ακτές,
το εξωτερικό όριο της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οι-
κονομικής ζώνης (αφ’ ης κηρυχθεί) είναι η μέση γραμμή, κάθε ση-
μείο της οποίας απέχει ίση απόσταση από τα εγγύτερα σημεία
των γραμμών βάσης (τόσο ηπειρωτικών όσο και νησιωτικών) από
τις οποίες μετράται το εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης.8

Αν δεν το καταλάβατε, ο νόμος «περί υδρογονανθράκων» ασχο-
λούνταν με πολύ περισσότερα από «υδρογονάνθρακες». Εισήγαγε
την απόφαση του ελληνικού κράτους να χρησιμοποιήσει τη «Σύμ-
βαση για το Δίκαιο της Θάλασσας» του 1982 στη διαπραγμάτευση
των ελληνοτουρκικών σχέσεων, μια κίνηση την οποία το ελληνικό
κράτος δεν είχε αποτολμήσει επί τριάντα χρόνια.9 Συνέχιζε δηλώ-
νοντας ότι, όταν αυτή η σύμβαση λέει «γραμμές βάσης», εννοεί
«γραμμές βάσης» που χαράσσονται από «ηπειρωτικές και νησιωτικές
περιοχές», δηλαδή από το Καστελόριζο. Και κατέληγε επισημαίνον-
τας ότι σε περίπτωση που κάποιος από τους γείτονες δεν συμφωνεί
με την ελληνική ερμηνεία των αποφάσεων του ΟΗΕ, το ελληνικό
κράτος θα την επιβάλλει «μονομερώς», όπως λένε σε αυτούς τους
κύκλους όταν θέλουν να πουν «με τη βία».10

Αυτός ο νόμος ψηφίστηκε τον Αύγουστο του 2011, ένα χρόνο
μετά την πρώτη επίσκεψη ισραηλινού προέδρου στη χώρα. Αμέσως,
στις 19 Σεπτεμβρίου του 2011, η «Noble Energy», που είχε συμφω-
νήσει σχετικά με τους αληθοκύπριους από το 2008,11 αποφάσισε πως
οι καιροί ήταν ώριμοι για να ξεκινήσει έρευνες για φυσικό αέριο στο
«Οικόπεδο 12».12 Δύο μέρες μετά, στις 21 Σεπτεμβρίου του 2011, η
Τουρκία αποφάσισε να απαντήσει: υπέγραψε συμφωνία οριοθέτη-
σης της υφαλοκρηπίδας με το «ψευδοκράτος», διαβίβασε τις συντε-
ταγμένες στον ΟΗΕ και άρχισε να διακηρύττει πως οι συμφωνίες των
αληθοκυπρίων ήταν «παράνομες» και «μονομερείς» και θα αντιμε-
τωπιστούν επίσης «μονομερώς».13

Η γεώτρηση που έλαβε χώρα στο «οικόπεδο 12» τον Σεπτέμβριο
του 2011, παρέμεινε η μοναδική φορά που κάτι τέτοιο αποτολμή-
θηκε στην κυπριακή «ΑΟΖ», μέχρι πολύ πρόσφατα. Αν έχει σημασία,
το «κοίτασμα φυσικού αερίου» που «ανακαλύφθηκε» το 2011, έχει
την ονομασία «Αφροδίτη». Το μέγεθός του «εκτιμήθηκε» στα 4,5 tcf
(τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια). Η εκμετάλλευσή του θεωρείται
ασύμφορη λόγω του βάθους της θάλασσας (1700 μέτρα), της «δύ-
σκολης» σύστασης του υπεδάφους και της χαμηλής τιμής του φυσι-
κού αερίου. Εκτός από όλα αυτά, σε στιγμές λιγότερο αρμονικής
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συνεργασίας με την έτερη γαλανόλευκη της περιοχής, το ισραηλινό κράτος θεω-
ρεί πως ένα κομμάτι του «κοιτάσματος» δεν ανήκει στους αληθοκύπριους, αλλά
στο ίδιο.14

Από την άλλη, το «κοίτασμα Αφροδίτη», μαζί με το «οικόπεδο 12» που το πε-
ριέχει, διαθέτει πολύ μεγαλύτερη πολιτική σημασία: η γεώτρηση στο «οικόπεδο
12» υπήρξε η πρώτη φορά που η αληθοκύπρος διεκδίκησε πως ο βυθός και η θά-
λασσα νότια από το νησί είναι αποκλειστικά ελληνοκυπριακά. Ότι οι τουρκοκύ-
πριοι δεν έχουν κανένα δικαίωμα πάνω τους. Τουλάχιστον μέχρι «να λυθεί το
κυπριακό», που όπως καταλάβαμε πρόσφατα δεν θα λυθεί ποτέ γιατί οι Έλληνες
δεν θέλουν τέτοιο πράγμα. Με λίγα λόγια, η όλη υπόθεση είχε πολύ μεγαλύτερη
σημασία από τα καθεαυτά «κοιτάσματα». Ή για να το πούμε αλλιώς, τα «κοιτά-
σματα» «υπάρχουν» ή «δεν υπάρχουν», όχι αναλόγως μετρήσεων, αλλά αναλό-
γως εθνικών συμφερόντων. Η παράξενη φύση τους έγινε καλύτερα αντιληπτή
από τα όσα ακολούθησαν. 

ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝ ΕΤΕΙ 2017-2018

Φαίνεται πως τα γεωτρύπανα κινούνται εξόχως αργά, γιατί η επόμενη φορά
που ακούσαμε κάτι περί διερεύνησης του πλούτου της αληθοΑΟΖ, ήταν έξι ολό-
κληρα χρόνια αργότερα. Βέβαια εκείνο που στην πραγματικότητα κινείται εξό-
χως αργά είναι η εξέλιξη του διακρατικού ανταγωνισμού στη Μέση Ανατολή και
οι δυνάμεις αποσταθεροποίησης στο εσωτερικό του τουρκικού κράτους. Τον Ιού-
λιο του 2016, ένα πραξικόπημα εκδηλώθηκε στην Τουρκία. Ακολούθησαν εκκα-
θαρίσεις στο εσωτερικό των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και της δημόσιας
διοίκησης.15 Ένα μήνα μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα, στα τέλη του Αυγού-
στου του 2016, ο τουρκικός στρατός ξεκίνησε την «επιχείρηση Ασπίδα του Ευ-
φράτη» στη βόρεια Συρία με στόχο την κατάληψη της πόλης Αλ Μπαμπ.

Από τη σκοπιά του ελληνικού κράτους, όλα τούτα ήταν τεράστιες ευκαιρίες. Στα
τέλη του 2016, ενώ το τουρκικό κράτος είχε εμπλακεί στη Συρία, οι Έλληνες κανό-
νισαν την αποτυχία των διαπραγματεύσεων για το κυπριακό στο Μον Πελερέν.
Τον Μάρτιο του 2017, ενώ οι διαπραγματεύσεις για το κυπριακό ετοιμάζονταν να
ναυαγήσουν οριστικά στο Κραν Μοντανά, τα υπουργεία Ενέργειας και Εξωτερι-
κών των αληθοκυπρίων ασχολούνταν με την υπογραφή μιας συμφωνίας μεταξύ
της ιταλικής εταιρείας πετρελαίων ΕΝΙ και της «κυπριακής δημοκρατίας». Η συμ-
φωνία αφορούσε τη συνέχιση της διερεύνησης του πλουτου της αληθοΑΟΖ, που
όπως είδαμε είχε σταματήσει έξι χρόνια πριν, το 2011. Και πράγματι· στις 3 Ιούλη
του 2017 οι διαπραγματεύσεις στο Κραν Μοντανά κατέρρευσαν. Λίγο παραπάνω
από μια εβδομάδα μετά, στις 12 του Ιούλη, το γεωτρύπανο «West Capella» της
«γαλλοϊταλικής κοινοπραξίας TOTAL - ΕΝΙ» κατέφτασε στο «οικόπεδο 11».16

Η ελληνική εθνική γεωλογία είχε πάρει φωτιά. Οι Έλληνες μαχόμενοι δημοσιο-
γράφοι έσπευδαν να πάρουν συνέντευξη από τον επικεφαλής της «Διεθνούς Υπη-
ρεσίας Ενέργειας», Φατίχ Μπριόλ, και να του αποσπάσουν δηλώσεις σύμφωνα με
τις οποίες «μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι μιλάμε για αποθέματα που κατ’
ελάχιστον είναι ανάλογα αυτών της Νορβηγίας».17 Ταυτόχρονα, ο κύριος Κοτζιάς
γενίκευε το ζήτημα στη Βουλή των Ελλήνων:

Θα δούμε τουρκικές προκλήσεις; Πιθανόν. Μη θεωρείτε ότι οι Τούρκοι είναι
αήττητοι. Κοιτάξτε με τι ευκολία οι ισλαμιστές-τζιχαντιστές κατέστρεψαν με-
γάλο μέρος του τουρκικού μηχανισμού μέσα στην ίδια τη Συρία και τα μεγάλα
προβλήματα που έχει η τουρκική στρατιωτική μηχανή εκεί. Δεν υποτιμώ αλλά
ούτε θέλω να υπερτιμώ κανέναν. Πρέπει κανείς να διαμορφώνει τις συμμα-
χίες του, να έχει την απαιτούμενη στρατηγική, να έχει κοινή συνεργασία με
την Κύπρο.18

Αυτή η διόλου γεωλογική τοποθέτηση μάς δίνει να καταλάβουμε πως εκτός
από τα αμφίβολης οντολογίας κοιτάσματα, το ελληνικό κράτος αναφέρεται και
σε ένα πολύ ευρύτερο πεδίο. Δηλαδή στη διάλυση της Μέσης Ανατολής και τους
τρόπους με τους οποίους αυτή η διάλυση επηρεάζει τα συμφέροντα, τις πολεμι-
κές εμπλοκές και τελικά τη συνοχή του τουρκικού κράτους. 

Τεχνογεωλογικά μιλώντας, από την άλλη, η γεώτρηση στο «Οικόπεδο 11» δεν
τα πήγε πολύ καλά. Στα μέσα του Σεπτέμβρη του 2017, ο υπουργός Ενέργειας της
αληθοκύπρου, που για κάποιον αδιανόητο λόγο λέγεται κύριος Λακκοτρύπης (sic),
ανακοίνωσε ότι «πέρα [από] τις ποσότητες, τα υπόλοιπα [ήταν] ενθαρρυντικά»!
Ο Λακκοτρύπης, τουλάχιστον, αισιοδοξούσε: 

Η συγκεκριμένη γεώτρηση έδειξε ότι υπάρχει γεωλογική δομή τύπου Zohr.
Δεν είμαστε απογοητευμένοι. Οι προοπτικές είναι ότι οι μεγάλες ανακαλύψεις
θα βρεθούν στα γειτονικά τεμάχια.19

Εμείς, ορμώμενοι από τη συγκεκριμένη κοινωνική μας εμπειρία, όταν ακούμε
για «μεγάλες ανακαλύψεις σε γειτονικά τεμάχια», αμέσως σκεφτόμαστε παπατζή
στην Ομόνοια. Φαίνεται όμως πως δεν ισχύει το ίδιο από τη σκοπιά των εθνογε-

ωλόγων. Οι αρμόδιοι των TOTAL, ENI και EXXON ουδόλως προβληματίστηκαν από
την αποτυχία και έσπευσαν να δηλώσουν την πίστη τους στα «γειτονικά τεμάχια».
Η επόμενη διερευνητική γεώτρηση στην αληθοΑΟΖ έλαβε χώρα την πρωτοχρο-
νιά του 2018, προφανώς με την ελπίδα να βρίσκονται όλοι σε διακοπές. Οι αυ-
τουργοί ήταν η «κοινοπραξία των ΕΝΙ - Total» και ετούτη τη φορά ο στόχος ήταν
ακόμη περισσότερο αμφιλεγόμενος από ό,τι τις προηγούμενες δύο. Πράγματι,
αρκεί μια ματιά στο χάρτη για να αντιληφθούμε ότι το υποτιθέμενο «οικόπεδο 6»
βρίσκεται σε ένα σημείο με ελάχιστη σχέση με το νησί της Κύπρου. Κατά συνέ-
πεια το τουρκικό κράτος θεωρεί πως ένα σημαντικό τμήμα του «τεμαχίου» ανή-
κει στην Τουρκία και το υπόλοιπο στην Αίγυπτο.20 Το γεγονός αναμενόμενα
οδήγησε σε «θωράκιση του σημείου της γεώτρησης» με «δύο ζώνες ασφαλείας
πέριξ του σημείου όπου βρίσκεται το γεωτρύπανο»:

Η πρώτη σε ακτίνα 500 μέτρων, εντός της οποίας απαγορεύεται η είσοδος
τόσο από θάλασσα όσο και από αέρα, και η δεύτερη στα 5 ναυτικά μίλια όπου
όσοι εισέρχονται θα εκτρέπουν την πορεία τους.21

Ας συνοψίσουμε: Η ημερομηνία που συνέβαιναν αυτά ήταν η 29η Δεκεμβρίου
του 2017. Η «τουρκική προκλητικότητα» απασχολούσε τα ελληνικά ΜΜΕ για πε-
ρίπου ένα χρόνο. Ενώ ο ελληνικός λαός αναρωτιόταν (λέμε τώρα...) τι μύγα είχε
τσιμπήσει τους Τούρκους, το ελληνικό κράτος προσπαθούσε να εκμεταλλευθεί
το τουρκικό πραξικόπημα και την ταυτόχρονη εμπλοκή του τουρκικού στρατού
στη Συρία. Κανόνισε την «αποτυχία των διαπραγματεύσεων για το κυπριακό» και
προχώρησε σε «διερευνητικές γεωτρήσεις» σε περιοχές που δεν είχε τολμήσει να
αγγίξει για τα έξι προηγούμενα χρόνια. Στις 29 του Δεκέμβρη «ζώνες ασφαλείας
όπου απαγορευόταν η είσοδος» στήθηκαν σε ένα σημείο της θάλασσας νοτίως
και δυτικά της Κύπρου, που ήταν γνωστό ότι διεκδικείτο από το τουρκικό κράτος.
Αυτό είναι το υλικό από το οποίο προέρχεται η «τουρκική προκλητικότητα» που
τόσο απασχόλησε τον δημόσιο λόγο κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους.

Το γεγονός ότι η «διερευνητική γεώτρηση» στο «οικόπεδο 6» δεν συνάντησε
σημαντική τουρκική αντίδραση, άνοιξε την όρεξη για περισσότερα: ο επόμενος
στόχος ήταν «η θέση σουπιά του οικοπέδου 3», μια ονομασία που προέρχεται από
το συμπαθές θαλάσσιο ον που συνηθίζει να πετάει μελάνι με στόχο τη συσκότιση,
συνεπώς θα ταίριαζε σε οποιαδήποτε σοβαρή ελληνική εφημερίδα.

Ο συσχετισμός έγινε σαφέστερος τους επόμενους μήνες.

ΤΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΤΕΛΟΣ
ΤΗΣ «ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ», 2018

Η γεώτρηση στο «οικόπεδο 6» συνεχίστηκε τον πρώτο μήνα του 2018 μαζι με
επιθετικούς θορύβους. Όταν τελικά, στις αρχές του Φλεβάρη, η «διερευνητική γε-
ώτρηση» στο «οικόπεδο 6» ολοκληρώθηκε, το κλίμα ήταν θριαμβευτικό και ο κύ-
ριος Λακκοτρύπης μπορούσε να μιλάει για «σαφή επιβεβαίωση της ύπαρξης
πετρελαϊκού συστήματος και ανθρακικού ταμιευτήρα εντός της κυπριακής ΑΟΖ,
παρόμοιου με αυτού του Αιγυπτιακού κοιτάσματος ‘Ζορ’» και «ευρήματα εξαιρε-
τικής ποιότητας». Από τη μεριά της ποσότητας, όμως, τα πράγματα ήταν λιγότερο
σαφή: οι εθνογεωλόγοι της ΕΝΙ σημείωναν ότι «θα πραγματοποιηθούν περαιτέρω
έρευνες για να εκτιμηθεί η ποσότητα του φυσικού αερίου στην περιοχή».22

Αλλά οι «περαιτέρω έρευνες» μπορούσαν να περιμένουν. Η δεύτερη τουρκική
εισβολή στη Συρία είχε ξεκινήσει στις 20 του Γενάρη.23 Η πλατφόρμα διερευνητι-
κών γεωτρήσεων της ΕΝΙ ξεκίνησε για τη «θέση σουπιά του οικοπέδου 3» στις 9
του Φλεβάρη. Αυτή η γεώτρηση ήταν ακόμη μεγαλύτερης εθνικής σημασίας. Το
«οικόπεδο 3» βρίσκεται απέναντι από το Λίβανο και σε θέση που αφορά σαφώς
τη Βόρεια Κύπρο, αν υποθέσουμε ότι κάποια στιγμή τα δύο κυπριακά κράτη χω-
ρίσουν τα τσανάκια τους. Σαν να μην έφτανε αυτό, υποτίθεται ότι έχει καθοριστεί

25

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ
Αυτή η φωτογραφία είναι η δημοφιλέστερη εικονογράφηση «πλατ-
φόρμας» στον ελληνικό τύπο. Προφανώς λόγω της αρμονικής συ-
νύπαρξης γεωλογίας και στρατού.
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έπειτα από συμφωνία με το κράτος του Λιβάνου, μόνο που αυτή η «συμφωνία»
«δεν έχει ακόμη επικυρωθεί από τη Βηρυττό».24 Η γεώτρηση θα επαλήθευε στο
βουβό ότι οι ελληνοκύπριοι κατέχουν το σύνολο του θαλάσσιου χώρου γύρω
από το νησί δίχως να χρειάζεται να ρωτήσουν κανέναν.

Η προσπάθεια των ελληνοκυπρίων και του ελληνικού κράτους να εκμεταλ-
λευθούν την τουρκική εισβολή στη Συρία για να δημιουργήσουν τετελεσμένα
στην Ανατολική Μεσόγειο δεν πέρασε απαρατήρητη στην Τουρκία. Τα ξημε-
ρώματα της 10ης του Φλεβάρη, το «οικόπεδο 3» αποκλείστηκε από «τουλάχι-
στον έξι» τουρκικά πολεμικά πλοία.25 Ταυτόχρονα, ο παράφρονας Ερντογάν
προχώρησε σε «επικίνδυνη ρητορική»:

Να μη σχηματιστεί η λανθασμένη εντύπωση ότι οι ευκαιριακές πρωτοβου-
λίες σχετικά με την εξερεύνηση του φυσικού αερίου στα ανοικτά των ακτών
της Κύπρου και στις βραχονησίδες του Αιγαίου διαφεύγουν την προσοχή
μας. Προειδοποιούμε από αυτό το βήμα όσους υπερβαίνουν τα όριά τους
σε Κύπρο και Αιγαίο για να μην κάνουν λανθασμένους υπολογισμούς. Εμείς
δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε τη στάση μας ως κράτος και να πούμε
‘ορίστε’. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό.26

Ενώ ο παράφρονας ισλαμοφασίστας προκαλούσε κατ’ αυτό τον τρόπο, ορι-
σμένοι κύκλοι του ελληνικού κράτους έστησαν ένα παρατρίχα θερμό επεισόδιο
στην περιοχή των Ιμίων. Βέβαια, οι πατριώτες δημοσιογράφοι κανόνισαν ώστε
αυτό το επεισόδιο να μείνει στη συλλογική μνήμη ως «ο εμβολισμός του Γαύ-
δος». Ταυτόχρονα όμως, και σε πολύ χαμηλότερους τόνους, οι ίδιοι έσπευσαν
να μας πληροφορήσουν ότι το πράγμα διέθετε σημαντικό «παρασκήνιο». Η όλη
υπόθεση ξεκίνησε όταν το πλοίο ανοικτής θάλασσας «Φούρνοι» πραγματοποί-
ησε «ελιγμούς» για να αναγκάσει Τούρκους ψαράδες να απομακρυνθούν από
τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Καθώς αυτού του είδους οι «ελιγμοί» είναι προφα-
νώς οι ίδιοι που κατά καιρούς οδηγούν σε πνιγμό τους μετανάστες που προ-
σπαθούν να διασχίσουν το Αιγαίο, η υπόθεση εξελίχθηκε σε συσσώρευση
πολεμικών σκαφών στην περιοχή και «εικονική ναυμαχία». Το ποιος ακριβώς
κανόνισε τη «ναυμαχία» και τη συμμετοχή του «Γαύδος», παρέμεινε μυστήριο.
«Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες» επέμεναν ότι η εντολή είχε προέλθει από «το
Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων», ενώ «καλά ενημερωμένες πηγές» σημεί-
ωναν ότι, μετά το τράκο, «από τον θάλαμο επιχειρήσεων του Λιμενικού επι-
κράτησε σιγή ιχθύος». Τα υπονοούμενα ότι κάποιοι είχαν λερωμένη τη φωλιά
τους θάφτηκαν κάτω από τη γενική πατριωτική αγανάκτηση, αλλά ακούστη-
καν από όσους έπρεπε να ακουστούν.27

Πέρα απ’ όλα αυτά, φαίνεται πως η τουρκική επίδειξη δύναμης στη Συρία, το
Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο έπεισε το ελληνικό κράτος ότι η επιστροφή
στη στάση αναμονής ήταν η πλέον ενδεδειγμένη συνέχεια. Ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας χρησιμοποίησε το επεισόδιο του «Γαύδος» για να κλείσει προ-
σωρινά τον κύκλο της «τουρκικής προκλητικότητας». Η φράση που χρησιμο-
ποίησε απευθυνόμενος στον κυβερνήτη του Γαύδος ήταν «υπέδειξες ψυχραιμία
και η ψυχραιμία είναι γενναιότητα».28 Από εκεί κι έπειτα, η «ψυχραιμία» παρε-
χόταν με το καντάρι. Ο αποκλεισμός του ελληνικότατου «οικόπεδου 3» από
τουρκικά πολεμικά αντιμετωπίστηκε σαν να αφορούσε περισσότερο την Ιτα-
λία και την Ε.Ε. παρά την Ελλάδα και τους Ελληνοκύπριους. Ο εμβολισμός του
«Γαύδος» παρουσιάστηκε σαν εμβολισμός ενός πλοίου περίπου διεθνούς ιδιο-
κτησίας, αφού «χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώ-
πιση της λαθρομετανάστευσης». Ακόμη και η πτώση ενός αεροπλάνου
αποδόθηκε στην πανθομολογούμενη αδυναμία των Μιράζ 2000 να ξεχωρίσουν
τον ουρανό από τη θάλασσα. Ψυχραιμία και αναμονή ήταν η νέα γραμμή έπειτα
από δώδεκα μήνες «τουρκικών προκλήσεων».

Η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΟΣ

Το επίσημο τέλος της πιο πρόσφατης περιόδου «τουρκικής προκλητικότη-
τας» κηρύχθηκε στις 17 του Απρίλη. Τότε, ο γνωστός σημαιορίπτης Πάνος Καμ-
μένος χρησιμοποίησε το γνωστό επεισόδιο με τους ναζιστές και τη σημαία στη
νησίδα «ανθρωποφάγος», για να σημειώσει ότι «η υπευθυνότητα» πρέπει να
προηγείται της συνήθειας των πατριωτών να χώνουν σημαίες όπου λάχει.29

Νομίζουμε πως αυτή η πρόσφατη επίδειξη λογικής από τη μεριά του ελληνι-
κού κράτους μπορεί να είναι καθησυχαστική, μόνο αν αρκείται κανείς να πα-
ρακολουθεί την επικαιρότητα μέρα με τη μέρα. Αν αντιθέτως κάνουμε τον κόπο
να ρίξουμε μια ματιά στο πρόσφατο παρελθόν, όπως προσπαθήσαμε στα όσα
προηγήθηκαν, τα συμπεράσματα δεν είναι διόλου καθησυχαστικά.

Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι οι ελληνικές γεωλογικές ενασχολήσεις στην
Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο εξελίσσονται εδώ και τουλάχιστον δεκαπέντε
χρόνια, από την κήρυξη της κυπριακής ΑΟΖ το 2003.

Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι αυτές οι γεωλογικές ενασχολήσεις στο-
χεύουν λιγότερο στην ανακάλυψη «κοιτασμάτων» και περισσότερο στη δημι-
ουργία τετελεσμένων σχετικά με την εθνική κυριαρχία στη θάλασσα. Θα πρέπει
να έχουμε υπ’ όψη ότι η κυριαρχία στη θάλασσα δεν αφορά αποκλειστικά τα
«κοιτάσματα». Τείνει να περιλαμβάνει και πολύ πιο προσγειωμένα ζητήματα,
όπως η διέλευση αγωγών, το ψάρεμα, η κίνηση και η στρατιωτική προστασία
των εμπορικών πλοίων. Επίσης περιλαμβάνει τις θέσεις του πολεμικού ναυτι-
κού και τις βάσεις του. Ειδικά στην περίπτωση της Κύπρου, περιλαμβάνει την
ιδιοκτησία ενός νησιού με τεράστια στρατηγική σημασία. Είναι δηλαδή ζήτημα
ζωής και θανάτου, τόσο για την Ελλάδα, όσο και για την Τουρκία.

Το τρίτο συμπέρασμα είναι ότι οι γεωλογικές ενασχολήσεις είναι άμεσα συν-
δεδεμένες με τα τεκταινόμενα στη Μέση Ανατολή. Ανασύρονται σε περιόδους
όπου το ελληνικό και το ελληνοκυπριακό κράτος θεωρούν πως το τουρκικό
κράτος αντιμετωπίζει προβλήματα. Χρησιμοποιούνται ως δοκιμές της τουρκι-
κής επιχειρησιακής ετοιμότητας και ως έμπρακτες προκλήσεις που αποσκο-
πούν να δοκιμάσουν τα όρια της τουρκικής ανοχής.

Το τέταρτο συμπέρασμα είναι ότι αυτού του είδους οι κινήσεις του ελληνι-
κού κράτους δεν έχουν κανέναν αντίπαλο στο εσωτερικό της χώρας. Για πε-
ρισσότερο από ένα χρόνο το ελληνικό κράτος εκμεταλλευόταν την κατάσταση
στη Μέση Ανατολή για να δοκιμάσει τις τουρκικές δυνατότητες και αντοχές. Για
περισσότερο από ένα χρόνο παρουσίαζε τις κινήσεις του ως «τουρκική προ-
κλητικότητα». Και όλα αυτά τα παραμύθια καταπόθηκαν αμάσητα. Το ελληνικό
κράτος επιδεικνύει δυνατότητες καθολικού χειρισμού του δημόσιου λόγου, δο-
κιμάζει την πατριωτική συνοχή των υπηκόων του και παίρνει διδάγματα που θα
φανούν πολύ χρήσιμα σε μελλοντικές εφαρμογές της ίδιας στρατηγικής.

Το πέμπτο συμπέρασμα είναι ότι αυτές οι «μελλοντικές εφαρμογές» δεν θα
αργήσουν. Η άμεση εμπλοκή του τουρκικού στρατού στη Συρία εξελίσσεται
εδώ και δύο χρόνια. Ταυτόχρονα η «σύγκρουση με το ISIS» μετατρέπεται σε δια-
κρατικό πόλεμο. Η διάλυση της Μέσης Ανατολής δεν θα σταματήσει. Ούτε και
η προσπάθεια του ελληνικού κράτους να την εκμεταλλευθεί.

Το έκτο συμπέρασμα είναι ότι όταν μιλάμε για ελληνοτουρκική σύγκρουση,
δεν πρέπει να υποθέτουμε ότι τα πάντα είναι ελεγχόμενα. Το επεισόδιο του
«Γαύδος» θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σε ένα επεισόδιο τύπου «Ιμίων». Όπως
είδαμε, υπήρξαν υπονοούμενα ότι αυτό το επεισόδιο προκλήθηκε από στοι-
χεία στο εσωτερικό του ελληνικού κράτους που για άγνωστους λόγους βρέθη-
καν «εκτός γραμμής» και επίσης με άγνωστους τρόπους χρειάστηκε να
επανέλθουν «εις την τάξιν».

Το τουρκικό κράτος, καθώς μιλάμε, πρέπει να επιδείξει ότι μπορεί να αντα-
πεξέλθει στις απαιτήσεις του «δόγματος των δυόμισι πολέμων», όχι ευκαιριακά,
αλλά σε βάθος χρόνου. Και σχεδιάζει τις δικές του «γεωτρήσεις στην Ανατολική
Μεσόγειο» δίχως να παραμελεί τη μάχη με τους Κούρδους, την επικείμενη δια-
κρατική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και τις βραχονησίδες του Αιγαίου.30 Το
ελληνικό κράτος από τη μεριά του, θα δοκιμάσει ξανά τις τουρκικές δυνατότη-
τες. Ήδη οι Έλληνες ιθύνοντες επιχαίρουν για την «τουρκική οικονομική κρίση»
που κατά τη γνώμη τους δεν είναι παρά τεχνική έκφανση της αποσταθεροποί-
ησης του τουρκικού κράτους. Ήδη αναμένουν την εμπλοκή του Ισραήλ στο συ-
ριακό σφαγείο. Περισσότερο απ’ όλα πάντως, θα πρέπει να χαίρονται για την
επιτυχία με την οποία όλα αυτά μπορούν να συσκευάζονται ως «τουρκική προ-
κλητικότητα».

Πρόκειται για δυνατότητες που θα χρησιμοποιηθούν αφειδώς στο μέλλον.

ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ

Τον Μάρτιο του 2010, η «Αμερικανική Γεωλογική Επιθεώρηση» απο-
φάσισε να εκτιμήσει τα «κοιτάσματα» της περιοχής. Το σημείο όπου
βρίσκονταν τα «κοιτάσματα» ήταν ομολογουμένως παράξενο...
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ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ
ΤΗΣ «ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Παραθέτουμε ένα χρονολόγιο των ελληνικών και ελληνοκυπριακών
«αναζητήσεων για πετρέλαιο». Μας φαίνεται χρήσιμο, αφού αποδει-
κνύει ότι οι «πρωτοβουλίες» που αφορούν την «ΑΟΖ» και τα «πετρέ-
λαια» προέρχονται από την ελληνική και όχι από την τουρκική πλευρά.

Μάρτιος 2010: Η «Αμερικανική Γεωλογική Επιθεώρηση» προχωρά σε
εκτιμήσεις των κοιτασμάτων της Ανατολικής Μεσογείου. 

Μάιος 2010: Ο «Γιωργάκης» στο Καστελόριζο.

Αύγουστος 2010: Πρώτη επίσκεψη ισραηλινού προέδρου στην Αθήνα.

Δεκέμβριος 2010: Το Ισραήλ αναγνωρίζει τα κυπριακά «οικόπεδα».

Αύγουστος 2011: Ο ελληνικός νόμος «περί υδρογονανθράκων» συμ-
περιλαμβάνει την έννοια «ΑΟΖ».

19 Σεπτεμβρίου 2011: Διερευνητική γεώτρηση στο «Οικόπεδο 12». Η
εκμετάλλευση του κοιτάσματος «Αφροδίτη» παραμένει ασύμφορη έως
σήμερα.

21 Σεπτεμβρίου 2011: Το τουρκικό κράτος κηρύσσει υφαλοκρηπίδα
με τη Βόρειο Κύπρο.

Οι ΗΠΑ αναχωρούν από το Ιράκ - Αραβική Άνοιξη - Διάλυση της Συρίας
- Ανάδυση του ISIS - Τριμερείς συνεργασίες του ελληνικού κράτους.

Ιούλιος-Αύγουστος 2016: Πραξικόπημα στην Τουρκία - Πρώτη τουρ-
κική εισβολή στη Συρία.

Δεκέμβριος 2016: Ναυάγιο των «διαπραγματεύσεων για το κυπριακό».

Μάρτιος 2017: Το ελληνοκυπριακό κράτος συνάπτει συμφωνίες με πε-
τρελαϊκές εταιρείες.

3 Ιουλίου 2017: Επισημοποίηση του ναυαγίου των «διαπραγματεύσεων
για το κυπριακό». 

12 Ιουλίου 2017: «Διερευνητική γεώτρηση» στο «οικόπεδο 11». Άν-
θρακες ο θησαυρός.

1 Ιανουαρίου 2018: «Διερευνητική γεώτρηση» στο «οικόπεδο 6»,
τμήμα του οποίου διεκδικείται από την Τουρκία. Από ποιότητα εξαιρε-
τικά - από ποσότητα who knows.

20 Ιανουαρίου 2018: Δεύτερη τουρκική εισβολή στη Συρία

10 Φεβρουαρίου 2018: Προσπάθεια «διερευνητικής γεώτρησης» στο
«Οικόπεδο 3» για το οποίο δεν υπάρχει συμφωνία με το Λίβανο και το
οποίο προφανώς αφορά και τους Τουρκοκύπριους. Παρεμποδίζεται
από τουρκικά πολεμικά πλοία.

13 Φεβρουαρίου 2018: Παρατρίχα θερμό επεισόδιο στα Ίμια μετο-
νομάζεται σε «εμβολισμός του Γαύδος».
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