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Αμέσως μετά το ξέσπασμα της κρίσης στο εσωτερικό της Τουρκίας στις 17 Δεκ. 2013, εξαιτίας 
του σκανδάλου διαφθοράς στο οποίο εμπλέκονται στελέχη του κόμματος ΑΚΡ του κ. Ερντογάν 
και συγγενείς τους, πολλαπλασιάστηκαν και οι προκλήσεις στο Αιγαίο, όπως συμβαίνει κάθε 
φορά που δημιουργείται εσωτερικό πρόβλημα στη γείτονα. Συγκεκριμένα: 
 
- Στο διάστημα από 18 Δεκ. έως 11 Ιαν. πραγματοποιήθηκαν 44 παραβάσεις των κανόνων 
εναέριας κυκλοφορίας και 89 παραβιάσεις του εναέριου χώρου (2 παραβάσεις και 4 παραβιάσεις 
κατά μέσο όρο ημερησίως) ενώ κατά το προηγούμενο διάστημα (1-17 Δεκ. 2013) 
πραγματοποιείτο 0,5 παραβίαση κ.μ.ο. ημερησίως. Στις 7 Ιαν. τουρκικό Ε/Π πέταξε, κατά λάθος 
σύμφωνα με τους Τούρκους που ζήτησαν συγνώμη, πάνω από τη Σάμο.  
- Από 13 Ιαν. πραγματοποιούνται πάνω από 15 παραβάσεις και πάνω από 35 παραβιάσεις κάθε 
μέρα Αιγαίο,  από το Βορρά μέχρι την περιοχή μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου.  εξαιτίας της 
ασκήσεως "ΑΚCΙ DEΝΙΖ". Η άσκηση θα συνεχιστεί μέχρι τις 17 Ιαν. και θα καλύψει όλο το 
Αιγαίο, από το Βορρά μέχρι την περιοχή μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου. 
- Πέραν των παραβάσεων και παραβιάσεων στον εναέριο χώρο του Αιγαίου σημειώνονται από 7 
Ιαν. επί καθημερινής σχεδόν βάσεως και παραβιάσεις των χωρικών μας υδάτων στη νησίδα 
Ζουράφα, ανατολικά της Σαμοθράκης, από αλιευτικά, συνοδευόμενα από περιπολικά της 
τουρκικής ακτοφυλακής. 
 
Η Τουρκική κυβέρνηση με τις κινήσεις αυτές αποβλέπει όχι μόνο στον αποπροσανατολισμό της 
κοινής γνώμης στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και στην επιβεβαίωση των παρανόμων 
διεκδικήσεων της στο Αιγαίο, προειδοποιώντας ταυτόχρονα και την Ελληνική κυβέρνηση, να 
μην προβεί σε κάποια κίνηση που θα ζημίωνε τα συμφέροντα της στο Αιγαίο κατά τη διάρκεια 
της προεδρίας στην Ε,Ε, 
 
ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΗΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΗΣ 
ΣΥΡΙΑΣ ΔΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Αντιστράτηγος Χρ. Μουστάκης (15 Ιαν. 2014) 
 
Το Βρετανικό δίκτυο BBC μετέδωσε την είδηση, ότι τα χημικά όπλα της Συρίας μεταφέρονται 
με δύο πλοία σε άγνωστο λιμάνι της Ιταλίας, προκειμένου να μεταφορτωθούν στο αμερικανικό 
πλοίο MV CAPE RAY στο οποίο θα καταστραφούν με τη μέθοδο της υδρόλυσης καθώς θα 
πλέει σε διεθνή ύδατα μεταξύ Κρήτης, Λιβύης και Μάλτας. 
 

• Η ελληνική κυβέρνηση, η οποία έχει απαντήσει αρνητικά, σύμφωνα με έγκυρες πηγές, σε 
δύο non papers των Η.Π Α. που ζητούσαν την διάθεση ενός λιμανιού για τη μεταφόρτωση 
των χημικών, προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος, 
ενώ το θέμα θα συζητήσει ο κ. Βενιζέλος με τον κ. Κέρι κατά τη συνάντηση που θα έχουν 
στην Ουάσιγκτον στις 17 Ιαν. 

• Επιστήμονες του Δημοκρίτου και του Πανεπιστημίου Κρήτης εκφράζουν τις ανησυχίες 
τους,  γιατί η μέθοδος της υδρόλυσης,  κατά την άποψη τους,  δεν είναι η ενδεδειγμένη για 
την περίπτωση κι ως εκ τούτου εγκυμονεί κινδύνους για την μόλυνση της θαλάσσης στην 
οποία θα πραγματοποιηθεί. 

• Οι Η.Π Α., μετά την άρνηση της Αλβανίας κι άλλων χωρών για την καταστροφή των 
χημικών στο έδαφος τους, έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο και τυχόν παρεμπόδιση από την 
Ελλάδα της επιχειρούμενης λύσεως θα προκαλέσει την δυσφορίας της. Αυτό όμως δεν θα 
πρέπει να κάμψει την ελληνική κυβέρνηση, η οποία οφείλει, με οποιοδήποτε κόστος, να 
προστατεύει το περιβάλλον και την υγεία των Ελλήνων. 


