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Του ΠΑΡΙ ΚΑΡΒΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ε
νας ιδιότυπος «ναρκω-πόλεµος» εξελίσ-
σεται στο Αιγαίο, µε την Τουρκία να προ-
σπαθεί να εκµεταλλευθεί ακόµη κι αυτό 

το θέµα για να θέσει ζήτηµα «µοιρασιάς» του 
Αρχιπελάγους, τους Αµερικανούς να δείχνουν 
ότι θέτουν ζήτηµα εµπιστοσύνης προς την Αγκυ-
ρα και την Ελλάδα να γίνεται στόχος του τουρ-
κικού εκνευρισµού µετά την αποτυχηµένη από-
πειρα νηοψίας φορτηγού πλοίου, ύποπτου για 
µεταφορά µεγάλης ποσότητας ναρκωτικών.

Η αποτυχηµένη προσπάθεια νηοψίας στο 
τουρκικό φορτηγό πλοίο «ACT» από το Λιµε-
νικό Σώµα προκάλεσε πολύ µεγάλο εκνευρι-
σµό στην Τουρκία, ο οποίος εκφράστηκε µε 
την αποστολή πολεµικών πλοίων στην περιο-
χή. Η Αγκυρα δεν έστειλε τα πολεµικά της για 
να προκαλέσει θερµό επεισόδιο, όπως πολλοί 
ενδεχοµένως να πίστεψαν. Αυτό που ήθελε να 
δείξει κυρίως προς την Ουάσιγκτον, αλ-
λά και προς την Αθήνα, είναι 
ότι στο Αιγαίο… απαιτεί να 
έχει τον πρώτο λόγο, για-
τί µόνο εκείνη διαθέτει 
τα µέσα για να το ελέγ-
χει αποτελεσµατικά!

Ο Τούρκος υπουρ-
γός Αµυνας Φικρί Ισίκ 
στις δηλώσεις που 
έκανε για το θέµα 
δεν έκρυψε την ορ-
γή του, όχι τόσο για 
τους προειδοποιητι-
κούς πυροβολισµούς 
που έριξε το πλήρω-
µα του σκάφους του 
Λιµενικού, αλλά για το 
γεγονός ότι «δεν µοιρά-
στηκαν µαζί µας την πληρο-
φορία για το ύποπτο πλοίο». Αυ-
τό ήταν που τον ενόχλησε περισσό-

«Ναρκω-πόλεµος» στο Αιγαίο!
Ενταση στις σχέσεις ΗΠΑ - Τουρκίας και Αθήνας - Αγκυρας µετά το επεισόδιο
µε το φορτηγό πλοίο που ήταν ύποπτο για µεταφορά µεγάλης ποσότητας ναρκωτικών

τερο. O Τούρκος υπουργός Αµυνας ψεύδεται, διότι µόλις πέρα-
σε στα τουρκικά ύδατα το ύποπτο πλοίο, το Λιµενικό ειδοποί-
ησε τις Αρχές της γειτονικής χώρας για να το ελέγξουν. Η περι-
οχή µεταξύ Ρόδου και τουρκικών παραλίων δεν είναι και τόσο 
µεγάλη. Η τουρκική ακτοφυλακή θα µπορούσε πολύ γρήγορα 
να επέµβει. Οµως, το πλοίο έφθασε σε τουρκικό λιµάνι ανενό-
χλητο και στην Ελλάδα τουλάχιστον µάθαµε ότι δεν βρέθηκαν 
ναρκωτικά 48 ώρες µετά! Να υποθέσουµε ότι το… έψαχναν ή 
κάποιοι είχαν τον χρόνο να το ξεφορτώσουν;

Η πληροφορία για µεταφορά ναρκωτικών από το τουρκικό 
πλοίο δεν προερχόταν από ασήµαντη πηγή, κι ας ανέφερε η 
πρώτη ανακοίνωση του Λιµενικού Σώµατος ότι η επιχείρηση 
ξεκίνησε από… ανώνυµη καταγγελία.

Η αµερικανική DEA είχε ενηµερώσει τις ελληνικές Αρχές 
για την πιθανότητα το τουρκικό φορτηγό πλοίο να µετέφε-
ρε µεγάλη ποσότητα ναρκωτικών. Μπορεί να µην έχουν το 
αλάθητο οι Αµερικανοί, αλλά τις περισσότερες φορές έχουν 
σωστή πληροφόρηση σε τέτοιες υποθέσεις. Η αντίδραση 

του καπετάνιου του τουρκικού φορτηγού κάνει αυτές τις υπο-
ψίες ακόµη πιο βάσιµες, αν και -όπως είπαν οι τουρκικές Αρ-
χές- δεν βρέθηκαν ναρκωτικά στο πλοίο.

Προχειρότητα στην επιχείρηση
Ενα ζήτηµα που δεν έχει συζητηθεί όσο θα έπρεπε είναι η απο-

τυχία ολοκλήρωσης της επιχείρησης νηοψίας του φορ-
τηγού πλοίου, που ήταν µάλλον αναµενό-

µενη από τη στιγµή που δεν αξιοποιήθη-
καν όλες οι δυνατότητες που υπήρχαν. Η 
αποστολή ενός ταχύπλοου σκάφους για 
να ανακόψει την πορεία ενός αργού αλλά 
µεγάλου σε εκτόπισµα πλοίου ήταν κα-
ταδικασµένη σε αποτυχία, από τη στιγ-
µή που στο πηδάλιο του πλοίου βρι-
σκόταν ένας απρόθυµος να ελεγχθεί 
καπετάνιος. Στρατιωτικές πηγές ανα-

φέρουν στη Realnews ότι θα έπρε-
πε να έχουν ειδοποιηθεί άµεσα 

οι Ενοπλες ∆υνάµεις, ώστε να συνδράµουν µε 
τα µέσα που διαθέτουν στη νηοψία του τουρ-
κικού πλοίου. Αυτό που εννοούν µιλώντας για 
συνδροµή είναι η αποστολή ανδρών των Ειδι-
κών ∆υνάµεων µε ελικόπτερο, οι οποίοι θα επι-
βιβάζονταν στο πλοίο και θα πραγµατοποιού-
σαν τη νηοψία, παρά τις αντιδράσεις του Τούρ-
κου καπετάνιου. Η Ελλάδα είχε το δικαίωµα να 
το πράξει, αλλά φαίνεται ότι πιαστήκαµε απρο-
ετοίµαστοι, αν και διαθέτουµε και τα µέσα και 
το εκπαιδευµένο προσωπικό για τέτοιου είδους 
επιχειρήσεις.

Την αδυναµία ολοκλήρωσης της νηοψίας θέ-
λησε να προβάλει η Αγκυρα µε την αποστολή 
πολεµικών πλοίων και σκαφών της ακτοφυλα-
κής της στην περιοχή. Ο Τούρκος υπουργός 
Αµυνας, µε τις δηλώσεις του για τον αποκλει-
σµό της Τουρκίας από την επιχείρηση, αυτό 
το µήνυµα ήθελε να στείλει στην Ουάσιγκτον. 
Οι Αµερικανοί βέβαια, µε την επιλογή τους να 
µοιραστούν την πληροφορία που είχαν µόνο 
µε τις ελληνικές Αρχές, έστειλαν το δικό τους 
µήνυµα στην Αγκυρα. Αυτό συνοψίζεται στη 
φράση «δεν σας εµπιστευόµαστε»!

Οι σχέσεις Ουάσιγκτον - Αγκυρας περνούν 
κρίση σε όλα τα επίπεδα και το έλλειµµα εµπι-
στοσύνης είναι εµφανές. Οχι, βέβαια, αδικαι-
ολόγητα, αφού η Τουρκία έχει «λερώσει» τη 
φήµη της κι έχει υποστεί πλήγµα στην αξιοπι-
στία της, µετά τις αποκαλύψεις για τις «εµπο-
ρικές σχέσεις» που είχε αναπτύξει µε το ISIS. 

Τα e-mail της περιόδου 2000-2016 που είχαν 
αποκαλύψει τα Wikileaks ενέπλεκαν τον γαµπρό 
του Ερντογάν και υπουργό Ενέργειας Μπεράτ 
Αλµπαϊράκ µε την εταιρεία Powertrans, η οποία 
εµπλέκεται σε τροφοδοσία του ISIS µε πετρέ-
λαιο. Ο γαµπρός του Ερντογάν φαίνεται να έχει 
συµµετοχή στις αποφάσεις της εταιρείας, κα-
θώς του ζητούν έγκριση για πρόσληψη προσω-
πικού και µισθών. Ο Αλµπαϊράκ έχει επικοινω-
νία µε την ελίτ της χώρας, τονίζοντας την επιρ-
ροή του στην πολιτική σκηνή της Τουρκίας και 
φαίνεται να προσπαθεί να ελέγξει τα ΜΜΕ και 
τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, προωθώντας 

Ο ΓΑΜΠΡΟΣ 
του Ερντογάν 
και υπουργός Ενέρ-
γειας της Τουρκίας, 
Μπεράτ Αλμπαϊράκ
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 ΤΟ ΟΝΟΜΑ του Αµπντουλάχ Γιουσούφ Αζάµ, θεολόγου, ιδεολογικού κα-
θοδηγητή του ακραίου Ισλάµ και εµπνευστή του τζιχάντ, φέρονται να έδω-
σαν οι δηµοτικές Αρχές της Κωνσταντινούπολης σε κεντρικό δρόµο της πό-
λης, σύµφωνα µε ανάρτηση στο Twitter της οργάνωσης Turkey Untold, που 
καταγγέλλει παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων και εγκλήµατα πολέµου 
εκ µέρους της Αγκυρας. Οπως µάλιστα ισχυρίζεται στο προφίλ της η συγκε-
κριµένη οργάνωση, «συνήθως φέρνει στο φως ειδήσεις που αγνοούν τα επί-
σηµα ΜΜΕ». Τη σχετική πληροφορία, πάντως, δηµοσιεύει και το site www.
birgun.net. Στην ανάρτηση στο Twitter εµφανίζεται και ο χάρτης στον οποίο 
διακρίνεται η οδός Αµπντουλάχ Αζάµ, µήκους 29 χλµ. Γεννηµένος το 1941, 
ο Αζάµ φέρεται να έχει εµπνεύσει βαθιά τον Οσάµα Μπιν Λάντεν, τον οποίο 
και έπεισε να µεταβεί στο Αφγανιστάν για να ιδρύσει µαζί του την οργάνω-
ση Αλ Κάιντα. Παλαιστίνιος και σουνίτης, ήταν επίσης από τους εµπνευστές 
του τζιχάντ στους Μουτζαχεντίν του Αφγανιστάν, µε στόχο την εκδίωξη των 
Σοβιετικών από τη χώρα. Σκοτώθηκε σε έκρηξη παγιδευµένου αυτοκινήτου 
στην πόλη Πεσαβάρ του Πακιστάν το 1989.

Εδωσαν το όνοµα 
του ιδρυτή της Αλ Κάιντα 
σε κεντρικό δρόµο της Πόλης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

τις θέσεις του κυβερνώντος Κόµµατος ∆ικαιο-
σύνης και Ανάπτυξης. Η αίσθηση που έχει δη-
µιουργηθεί µετά από όλα αυτά για την Τουρ-
κία είναι πως είναι γενικώς «ευέλικτη» σε κάθε 
είδους παράνοµη δραστηριότητα. 

Το περιστατικό µε το πλοίο «ACT» αποτελεί 
άλλο ένα κοµµάτι σε αυτό το παζλ. Η πληρο-
φορία των Aµερικανών για το πιθανό φορτίο 
του πλοίου βάζει πλέον στο κάδρο των παρά-
νοµων δραστηριοτήτων του ISIS και τη διακί-
νηση ναρκωτικών. 

Ο κομματικός
ιδιοκτήτης και
ο «σεσημασμένος»
καπετάνιος

« ACT»

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ του πλοίου που ανα-
στάτωσε το Αιγαίο για ένα 48ωρο 
είναι πλούσιο, αλλά καθόλου «κα-
θαρό».
Σύµφωνα µε όσα οι Τούρκοι έχουν 
δηµοσιοποιήσει:
  Το «ACT» ανήκει σε συγγενή βου-
λευτή του κόµµατος του Ερντογάν, 
του AKP. Ιδιοκτήτης είναι ο Γιου-
σούφ Ντουντάρ.
  Ο καπετάνιος του «ACT», Χαλούκ 
Σάµι Καλκαβάν, τον Μάρτιο του 
2010 ήταν καπετάνιος πλοίου 
που ταξίδευε µαζί µε το «Mavi 
Marmara» µε προορισµό τη Γάζα 
και συνελήφθη από τους Ισραηλι-
νούς. Οι καπετάνιοι τέτοιων απο-
στολών µόνο… ακτιβιστές δεν εί-
ναι. Οι σχέσεις τους µε κρατικές 
υπηρεσίες είναι πάντα κάτι που 
απασχολεί.
  Το 2013, σε έρευνα σε άλλο 
πλοίο της εταιρείας, το «Zeynep 
Dundar», στο λιµάνι της Αλεξαν-
δρέττας είχαν εντοπιστεί 3.400 
σφαίρες.
  Τρίτο πλοίο της εταιρείας το 2014 
ρυµουλκήθηκε στην Ιεράπετρα 
και διαπιστώθηκε ότι µετέφερε 
595 Σύρους πρόσφυγες!

Για την υπόθεση αυτή το Τριµελές 
Εφετείο Κακουργηµάτων Ανατολι-
κής Κρήτης επέβαλε σε κάθε έναν 
από τους πέντε κατηγορούµενους 
ποινή κάθειρξης 595 χρόνων.


