Μετά τη Συρία, η «Γαλάζια
Πατρίδα»:
«Στόχος
τα
κοιτάσματα της Κρήτης»
Σύμβουλος του τουρκικού υπουργείου άμυνας, υποναύαρχος ε.α.
και μέλος του πανεπιστημίου Koc, Cem Gürdeniz, ετοιμάζεται
στις 4 Δεκεμβρίου 2019 να μας ανάψει “φωτιές”, με την
πραγματοποίηση “σεμιναρίου” για την “Γαλάζια Πατρίδα” του
Ερντογάν, τώρα που δημοσιοποιήθηκε το τεράστιο μέγεθος των
κοιτασμάτων νότια της Κρήτης και η Συρία μπήκε σε μια «σειρά»
για την Άγκυρα.

Ο εν λόγω σύμβουλος, ο οποίος είναι μέλος τουρκικού αμυντικού
ινστιτούτου (από αυτά που καθορίζουν την τουρκική πολιτική εις
το διηνεκές ανεξαρτήτου το ποιο κόμμα κυβερνάει), Υποναύαρχος
ε.α. Cem Gürdeniz, σε αυτή την εκδήλωση θα θέσει τους
επικαιροποιημένους στόχους της Τουρκίας,
μετά την εισβολή στην Συρία και την συμφωνία με την Ρωσία.

Ο ίδιος θα μιλήσει για τις άμεσες γεωπολιτικές προτεραιότητες
για την χώρα του, οι οποίες θα αφορούν από εδώ και στο εξής,
την «Γαλάζια πατρίδα» και μόνο, μιας και η ίδια αποτελεί την
καρδιά της τουρκικής γεωπολιτικής το επόμενο διάστημα.

“Σεμινάριο με θέμα η «Ανατολική Μεσόγειος/Γαλάζια Πατρίδα» στο
ITU DF, θα διεξαχθεί στις 4 Δεκεμβρίου 2019 στο συνεδριακό
ίδρυμα ναυτικής σχολής της ITU Suay Umut με συντονιστή την ITU
Maritime Faculty και την DEFAMED.

Ειδικοί αναλυτές εκτιμούν ότι μετά την εισβολή των τουρκικών

δυνάμεων στην Συρία, προσωπικά ο Ερντογάν θα στρέψει όλη του
την προσοχή στην Ανατολική Μεσόγειο και Κύπρο, ειδικά με το
σχέδιο «Γαλάζια πατρίδα», και το σεμινάριο του συγκεκριμένου
απόστρατου Ναυάρχου, μόνο τυχαίο χρονικά είναι.

Αυτό το σχέδιο το είχε παρουσιάσει ο εν αποστρατεία σύμβουλος
του τουρκικού ΥΠΑΜ, και παλαιότερα, μιλώντας για τα αληθινά
«συμφέροντα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο» και για την
σημασία του σχεδίου «Γαλάζια πατρίδα».

Ο Τούρκος στρατιωτικός αφού είχε τονίσει ότι όσοι ήθελαν να
διαλύσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία (Δύση-Ελλάδα) ήρθαν από
τη θάλασσα, έκανε μια ιστορική αναδρομή στο ένδοξο «οθωμανικό
παρελθόν» κατά το οποίο ξεχνά βέβαια ότι Έλληνες κινούσαν τα
πλοία του στόλου του Σουλτάνου.

Ο ιμπεριαλισμός έρχεται από τη θάλασσα, η ναυτική άμυνα ξεκινά
από την «ναυτική ασφάλεια», τόνισε ο Gürdeniz τονίζοντας τη
σημασία που έχει για την σημερινή Τουρκία ένα σύγχρονο
πολεμικό ναυτικό.
Διαβάστε: Γ. Κουριαννίδης: Δεν πρόκειται ΠΟΤΕ να ψηφίσω θετικά
εισήγηση που θα χρησιμοποιει τον όρο “βορεια Μακεδονία”

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η Τουρκία βρέχεται από θαλάσσια από
τρεις μεριές, για αυτό και πρέπει να ολοκληρωθεί η
αναδιάρθρωση των ναυτικών δυνάμεων της που είναι σε εξέλιξη.

Η συντήρηση των τουρκικών πολεμικών πλοίων μέχρι το 1967 είχε
αφεθεί αποκλειστικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά όμως η
Τουρκία μεταβλήθηκε σε μια από τις 14 χώρες του κόσμου που
παράγουν πλέον τα δικά τους πολεμικά πλοία.

Ο Gürdeniz
είχε δηλώσει εμφατικά για την Κύπρο: «Αν χαθεί η Κύπρος θα
χαθεί και η «γαλάζια πατρίδα».

Ο ίδιος ο Gürdeniz, ισχυρίστηκε επίσης ότι η Ελλάδα «έκλεψε»
39 τετραγωνικά χιλιόμετρα από τη Λιβύη, μέσω της υφαλοκρηπίδας
της Κρήτης, κάτι που δεν είχε δικαίωμα να κάνει.

Η Αθήνα συγκεκριμένα, συνεχίζει ο ναύαρχος ε.α., επωφελήθηκε
από το χάος που προκλήθηκε στη Λιβύη όπου δεν υπήρχε πλέον
ισχυρή κυβέρνηση και όχι μόνο κατοχύρωσε δικαιοδοσία στα εν
λόγω σημεία αλλά εξέδωσε μάλιστα και άδειες για την αξιοποίηση
των φυσικών πόρων.

Η Λιβύη από τη μεριά της δεν μπορεί να αναλάβει δράση αφού δε
διαθέτει ναυτικό και μάλιστα αυτά τα 39 τετ. χλμ έχουν κλαπεί
ουσιαστικά σύμφωνα με τον Gürdeniz. Αυτό που πρέπει να κάνει η
Τουρκία είναι να υπογράψει συμφωνία με την τωρινή κυβέρνηση
της Τρίπολης η οποία στηρίζεται από τον ΟΗΕ αλλά έχει
αντιμέτωπες τις ΗΠΑ και άλλες δυτικές δυνάμεις.

Όλα αυτά την στιγμή που σήμερα ανακοινώθηκε στον ελληνικό τύπο
ότι, η δομή «Τάλως», νότια της Κρήτης, φέρεται να διαθέτει
κοίτασμα 280 δισ. κυβικών μέτρων, σύμφωνα με την ανάλυση των
υφιστάμενων σεισμικών δεδομένων.

Μιλάμε για τεράστια ποσότητα διότι στην Ελλάδα καταναλώνονται
περίπου 4 δισ. κ.μ. φυσικού αερίου τον χρόνο.

Είναι λοιπόν ηλίου φαεινότερο ότι μετά το σχέδιο “Συρία” που
τελείωσε με παρέμβαση της Μόσχας, η Τουρκία θα ρίξει όλο το

βάρος στην «Γαλάζια Πατρίδα», προκαλώντας κλυδωνισμούς στο
ελληνικό πολιτικό και στρατιωτικό σύστημα, το οποίο εκτιμάται
ότι είναι έτοιμο να τους “αποκρούσει” με την δράση πάντα των
ισχυρών ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.
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