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 Οι τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο συνεχίζονται με υψηλούς ρυθμούς,  παρόλο 
που έληξε η άσκηση «AKCI DENIZ», που πραγματοποιήθηκε σε όλο το Αιγάιο από 
13-17 Ιανουαρίου. Συγκεκριμένα : 
 - Στις 20 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκαν 13 παραβάσεις των κανόνων εναέριας 
κυκλοφορίας και 39 παραβιάσεις του εναέριου χώρου, ενώ και μία φρεγάτα 
παραβίασε τα εθνικά μας χωρικά ύδατα φτάνοντας μέχρι τις ακτές της Αττικής. 
 - Στις 21 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκαν 2 παραβάσεις και 15 παραβιάσεις. 
 - Στις 22 Ιανουαρίου 6 F-16 εισήλθαν στο FIR Αθηνών και πραγματοποίησαν 
υπερπτήση στα 5000  πόδια πάνω από τη νησίδα Ανθρωποφάγοι του νησιωτικού 
συμπλέγματος Φούρνοι, προβαίνοντας σε μία παράβαση και 9 παραβιάσεις του 
εναερίου χώρου μας. 
 - Σε όλες τις περιπτώσεις 2-3 α/φ ήταν εξοπλισμένα, ενώ από ελληνικής πλευράς 
πραγματοποιήθηκαν αναχαιτίσεις και αναγνωρίσεις σύμφωνα με τους διεθνείς 
κανόνες. 
 Ο καταιγισμός των τουρκικών προκλήσεων θα συνεχίζεται όσο καιρό θα 
διαρκεί και η εσωτερική κρίση στην Τουρκία, χωρίς να αποκλείεται και κάποιος 
στρατιωτικός ακροβατισμός υπό μορφήν θερμού επεισοδίου, σε περίπτωση που ο 
κ.  Ερντογάν δεν καταφέρει να ελέγξει και να εκτονώσει την κρίση με άλλους 
τρόπους.  Για τον λόγο αυτό,  οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις θα πρέπει να 
επαγρυπνούν και να έχουν εξασφαλίσει την δυνατότητα αμέσου αποτροπής 
οιασδήποτε προκλήσεως, αλλά και την ικανότητα αντιμετωπίσεως της όποιας 
κρίσεως σε περίπτωση μη λειτουργίας της αποτροπής. 
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 Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών της Ευρωβουλής ενέκρινε,  με 34  ψήφους 
υπέρ, 7 κατά και 1 αποχή στις 21 Ιανουαρίου 2014, τη συμφωνία επανεισδοχής 
παρανόμων μεταναστών Ε.Ε.  –  Τουρκίας,  η οποία έχει υπογραφεί από τις 16  
Δεκεμβρίου 2013. Το ίδιο αναμένεται να πράξει και η ολομέλεια του 
ευρωκοινοβουλίου τον επόμενο μήνα. 
 Η συμφωνία προβλέπει την υποχρέωση των δύο μερών να δέχονται πίσω τους 
υπηκόους τους,  τους υπηκόους τρίτων χωρών χωρίς έγγραφα παραμονής και τους 
απάτριδες που εισέρχονται στην Ε.Ε. από την Τουρκία ή στην Τουρκία από την Ε.Ε. 
 Στα πλαίσια της συμφωνίας η Τουρκία θα λάβει τεχνική και οικονομική βοήθεια 
για να ελέγχει τα σύνορά της και θα καταργηθεί η βίζα για τους Τούρκους πολίτες,  
που θα ταξιδεύουν στις χώρες της ζώνης Σένγκεν. 
 Η συμφωνία θα είναι επωφελής για την Ελλάδα γιατί οι Τούρκοι θα 
αναγκαστούν να ελέγξουν την παράνομη διακίνηση μεταναστών προς την Ελλάδα, 
που πραγματοποιείται σήμερα μέσω της χώρας τους με την ανοχή των αρχών, 
αφού θα έχουν την υποχρέωση της επανεισδοχής. Πρόβλημα όμως θα προκύψει με 
την Κύπρο,  γιατί ο κ.  Ερντογάν έχει γνωρίσει με έγγραφό του προς την Κομισιόν,  
αμέσως μετά την υπογραφή της στις 16 Δεκεμβρίου 2013, ότι αυτή δεν θα ισχύσει 
για την Κύπρο. 
 Η Ελλάδα και η Κύπρος πρέπει να διαμηνύσουν στην Τουρκία ότι θα παγώσουν 
όλα τα εναπομένοντα κεφάλαια των ενταξιακών της διαπραγματεύσεων με την ΕΕ, 
αν δεν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της,  συμπεριλαμβανομένης και της νέας 
συμφωνίας. 
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