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Σάλος στην Τουρκία  από «εξομολογήσεις» του πρώην αρχηγού Ισίκ Κοσανέρ

Σ ε μια εποχή που ο Ερντογάν παίρνει τη ρεβάνς
από τον τουρκικό Στρατό, οι αναρτήσεις στο
Διαδίκτυο διαλόγων του πρώην αρχηγού του

τουρκικού στρατού Ισίκ Κοσανέρ προκαλούν νέο σά-
λο. Κι αυτό γιατί ο πανίσχυρος αυτός θεσμός του τουρ-
κικού κράτους απομυθοποιείται. Ο Κοσανέρ υποστή-
ριξε ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις αδυνατούν
να αντιμετωπίσουν τους Κούρδους αντάρτες. Η δη-
μοσιοποίηση των δηλώσεων, αν και δεν έχει επιβε-
βαιωθεί η γνησιότητά τους, προκάλεσε έντονες αντι-
δράσεις. 

Ο εκδότης της Ραντικάλ, Eyub Can, σε άρθρο γνώ-
μης του ισχυρίζεται ότι υπήρξαν
πολύ σοβαρές αποκαλύψεις στις
«εξομολογήσεις» του πρώην αρ-
χηγού του τουρκικού Στρατού
Ισίκ Κοσανέρ που αναρτήθηκαν
στο Διαδίκτυο. Υποστηρίζει ότι
μπορεί ο Κοσανέρ να έχει επι-
λέξει τη σιωπή ελπίζοντας ότι το

θέμα θα ξεχαστεί, όμως ο Στρατός δεν μπορεί να μεί-
νει σιωπηλός σε μια συγκυρία μάλιστα που έχει ανα-
ζωπυρωθεί ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας. 

Ο αρθρογράφος υπογραμμίζει ότι ο Κοσανέρ πρέ-
πει να πάρει θέση και είτε να απορρίψει ως χαλκευ-
μένη τη σχετική ηχογράφηση ή, αν η ηχογράφηση εί-
ναι αυθεντική, να μεταβεί χωρίς καθυστέρηση στη Δι-
καιοσύνη και να αποκαλύψει τις φοβερές αλήθειες
που γνωρίζει. 

Ανησυχητικό  χαρακτηρίζει το περιεχόμενο των εξο-
μολογήσεων του Κοσανέρ που αναρτήθηκαν στο δια-
δίκτυο και η Μιλιέτ, με το επιχείρημα ότι ο πρώην αρ-
χηγός παραδέχεται ότι ο τουρκικός Στρατός δεν είναι
κατάλληλος για τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας. Πε-
ρισσότερο ανησυχητικό από το περιεχόμενο, ωστόσο,
θεωρεί ο αρθρογράφος το γεγονός της δημοσιοποίη-
σης των εξομολογήσεων του Κοσανέρ, υποστηρίζοντας
ότι είναι είτε προϊόν υποκλοπής με εξελιγμένο εξοπλι-
σμό -οπότε εγείρονται ερωτηματικά για την ασφάλεια

των στρατιωτικών μυστικών- είτε ότι κάποιος αξιωμα-
τικός που ήταν παρών στη συνάντηση ηχογράφησε
τον Κοσανέρ εν αγνοία του.

Η Σταρ αναφέρει ότι σύμφωνα με ειδικούς, οι δια-
δικτυακές εξομολογήσεις του Κοσανέρ σηματοδοτούν
ένα «τέλος εποχής» στον τουρκικό Στρατό καθώς έχει
ανοίξει πλέον η συζήτηση και εγείρονται ερωτηματι-
κά για την αποδοτικότητα του τουρκικού Στρατού στον
πόλεμο κατά της τρομοκρατίας τα τελευταία 30 χρό-
νια. Η εφημερίδα υποστηρίζει επίσης ότι υπάρχει ανά-

γκη αναδιάρθρωσης του στρατεύματος ώστε να απο-
κατασταθεί ο σεβασμός προς την ιεραρχία. 

Ο Τούρκος υπουργός Συγκοινωνιών Γιλντιρίμ ανέ-
φερε ότι προβαίνουν σε διάφορες νομικές ρυθμίσεις
για την παρεμπόδιση της παρακολούθησης τηλεφώ-
νων. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το Αρχηγείο του Γενικού Επι-
τελείου του τουρκικού Στρατού μεταβιβάζει τα μηχα-
νήματα παρακολούθησής του στη ΜΙΤ. Ο Γιλντιρίμ τό-
νισε ότι για το θέμα των κυβερνοεπιθέσεων γίνονται
συνεχείς εργασίες από τη Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών. 

Αδυνατεί να
αντιμετωπίσει
τους Κούρδους
αντάρτες

Aπομυθοποιεί τον τουρκικό Στρατό 
Απάντηση στις 

τουρκικές απειλές 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1955

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας με το
Ισραήλ πέρασαν από διάφορα σκαμπανεβάσματα. Η
παρούσα φάση προσφέρεται για ενίσχυση της συνερ-
γασίας με όλους τους τομείς. Η πολιτική βούληση φαί-
νεται να υπάρχει και στις δύο χώρες. Η επίσκεψη της
υπουργού Εξωτερικών Ερατούς Κοζάκου Μαρκουλλή
στη γειτονική χώρα, η δεύτερη μετά την Ελλάδα από
την ανάληψη των νέων καθηκόντών της, διευρύνει
τις προοπτικές που άνοιξαν μετά την υπογραφή με
τους Ισραηλινούς της συμφωνίας οριοθέτησης της
Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης με το Ισραήλ. Η
επίσκεψη προγραμματίστηκε σε μια εξαιρετικά κρίσι-
μη συγκυρία. 
Η Άγκυρα και το κατοχικό καθεστώς εκτοξεύουν
συνεχώς απειλές και προσπαθούν να δημιουργήσουν
ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο στην περίπτωση που
η Κυπριακή Δημοκρατία προχωρήσει με βάση τον προ-
γραμματισμό της στις ερευνητικές γεωτρήσεις για
εντοπισμό φυσικού αερίου στην κυπριακή Αποκλει-
στική Οικονομική Ζώνη.  Την ίδια ώρα η τουρκική Κυ-
βέρνηση απαιτεί δημόσια απολογία από το Ισραήλ για
την υπόθεση του πλοίου «Μαβί Μαρμαρά» που προ-
σπάθησε να σπάσει τον ισραηλινό κλοιό στη Γάζα. Η
διεύρυνση της συνεργασίας με την ισραηλινή Κυβέρ-
νηση είναι μια ευκαιρία που δεν θα πρέπει να πάει
χαμένη. Αναμένουμε ότι θα προσμετρηθούν όλα και
χωρίς αγκυλώσεις θα αξιοποιηθεί αυτή η ευκαιρία που
δίνεται στη χώρα μας για αναβάθμιση του ρόλου της
στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου από τη μια.
Κι από την άλλη της δίνεται η ευκαιρία να λειτουργή-
σει ως γέφυρα επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
με τις χώρες της περιοχής.   
Αντιλαμβανόμαστε ότι βρίσκονται υπό μελέτη όσα
δημοσιογραφικά μεταδίδονται για συνεργασία Ισραήλ
-Κύπρου, τόσο στην ανόρυξη όσο και στην εμπορία
του φυσικού αερίου που εντοπίστηκαν στα οικόπεδα
Λεβιάθαν και Αφροδίτη. Ίσως να είναι η μόνη θετική
εξέλιξη που θα μπορούσε να υπάρξει σε μια άκρως αρ-
νητική συγκυρία για την κυπριακή οικονομία. 
Η προγραμματισμένη επίσκεψη του Ισραηλινού
προέδρου τις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου στη Λευ-
κωσία, πέρα από το συμβολισμό ότι θα συμπέσει με
την ημερομηνία του τιμάται η ανεξαρτησία της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας, παρέχει την ευκαιρία για περαιτέρω
βελτίωση των σχέσεων των δύο χωρών σε διμερές επί-
πεδο και για συνεργασία στον ευάλωτο χώρο της Μέ-
σης Ανατολής. Το Ισραήλ δεν είναι χώρα που χορεύει
στους ρυθμούς που θέλει η Άγκυρα. Μια διερευνημέ-
νη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών μπορεί να λει-
τουργήσει εποικοδομητικά υπέρ των εθνικών συμφε-
ρόντων τους αλλά και της ευρύτερης περιοχής.           

«ΥΠΑΡΧΟΥΝ κάποια σημεία τα οποία αφορούν το διεθνές δί-
καιο. Υπάρχουν κάποιες περιοχές (στη Μεσόγειο) για τις οποίες,
οι ενδιαφερόμενες χώρες δεν έχουν συμφωνήσει σχετικά με
την εκμετάλλευσή τους. Η άντληση φυσικού αερίου από αυτές
τις περιοχές θα ισοδυναμούσε με παραγνώριση του διεθνούς δι-
καίου. Απέναντι σε μια τέτοιου είδους εξέλιξη, εμείς δεν πρόκει-
ται να μείνουμε θεατές.» Τάδε έφη προ ολίγον ημερών ο υπουρ-
γός Ενέργειας της Τουρκίας, προειδοποιώντας με αυστηρό τόνο
τη Λευκωσία να μη δοκιμάσει την αποφασιστικότητα της Τουρ-
κίας προχωρώντας τις έρευνές της. Η Κυπριακή Δημοκρατία,
απαντά, προς το παρόν, διά της διπλωματικής οδού, και την πε-
ρασμένη Τετάρτη, η Κύπρια υπουργός Εξωτερικών μετέβη στο

Ισραήλ προς επιβεβαίωση της ισραηλινής
στήριξης.
Πέραν όμως από το  προκλητικό των ανω-
τέρω δηλώσεων, ο Τούρκος υπουργός επι-
χειρούσε να συσκοτίσει και να δημιουρ-
γήσει αμφιβολίες για τα κυριαρχικά δικαι-
ώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας στην
Αποκλειστική Οικονομική της Ζώνη.
Μελετώντας την ανωτέρω δήλωση, σημει-
ώνουμε ότι, σίγουρα, το θέμα αφορά πρω-
τίστως στο διεθνές δίκαιο. Συμφωνούμε
επίσης ότι υπάρχουν κάποιες περιοχές στη
Μεσόγειο για τις οποίες οι ενδιαφερόμε-
νες χώρες δεν έχουν συμφωνήσει σχετι-
κά με την εκμετάλλευσή τους, και όντως,
η άντληση φυσικού αερίου από αυτές τις
περιοχές θα ισοδυναμούσε με παραγνώρι-
ση του διεθνούς δικαίου. Για παράδειγμα,
η Ελλάδα, παρά το ότι επικύρωσε τη σχετι-
κή Διεθνή Συνθήκη του Δικαίου της Θά-

λασσας του 1982 (η «Διεθνής Συνθήκη») (που δίνει το δικαίω-
μα δημιουργίας της ΑΟΖ 200 ναυτικών μιλίων), είναι από τις
ελάχιστες χώρες στον κόσμο που μέχρι στιγμής δεν καθόρισε
την αποκλειστική οικονομική της ζώνη σε συμφωνία με τις γεί-
τονές της χώρες. Ο καθορισμός της ΑΟΖ αποτελεί απαραίτητη
νομική προϋπόθεση για την αποκλειστική εκμετάλλευση οποι-
ωνδήποτε πηγών ενέργειας μπορεί να βρίσκονται σε αυτή τη θα-
λάσσια ζώνη, και επομένως, η Ελλάδα δε δικαιούται να προχω-
ρήσει σε άντληση φυσικού αερίου σε περιοχές όπου η ελληνική
ΑΟΖ δεν έχει καθορισθεί.
Η Κυπριακή Δημοκρατία, όμως, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα νο-
μικά μέτρα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, που της επιτρέπουν
να εκμεταλλευθεί την κυπριακή ΑΟΖ: Έχει επικυρώσει τη Διε-
θνή Συνθήκη, έχει διεκδικήσει την ΑΟΖ που δικαιούται σε συ-
νέχεια των χωρικών υδάτων πέριξ της Κύπρου που βρίσκονται
υπό τον έλεγχο της Δημοκρατίας, και έχει συμφωνήσει, με διμε-
ρείς συμφωνίες με την Αίγυπτο, το Ισραήλ και το Λίβανο, για
την οριοθέτηση της ΑΟΖ μεταξύ της Κύπρου και αυτών των κρα-
τών. Το τελευταίο αυτό στοιχείο είναι απαραίτητο, όπου οι ακτές
δύο γειτονικών κρατών που έχουν πρόσβαση στη θάλασσα δεν
έχουν απόσταση πέραν των 400 νμ (740 χμ) η μία από την άλ-
λη, και επομένως υπάρχουν περιοχές μεταξύ τους που εμπί-
πτουν στην ΑΟΖ και των δύο κρατών και πρέπει να καθορι-
σθούν. 
Επομένως, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει όλα τα νομικά εχέγγυα,

σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, για να ασκήσει τα δικαιώματα
εκμετάλλευσης της ΑΟΖ της, τα οποία, σύμφωνα με τη Διεθνή
Συνθήκη, είναι «κυριαρχικά» (sovereign rights). Η κυριαρχική
φύση των δικαιωμάτων σημαίνει ότι μόνον κυρίαρχα κράτη μπο-
ρούν να τα ασκήσουν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και επίσης,
στην καθορισθείσα ΑΟΖ, μπορούν να αποκλείσουν οποιοδήποτε
άλλο μέρος από την οικονομική εκμετάλλευσή της, εξ ου και μι-
λάμε για «αποκλειστική» οικονομική ζώνη. Από τα ανωτέρω
προκύπτει επίσης ότι οποιαδήποτε συμφωνία του ψευδοκράτους
με την Τουρκία για την εκμετάλλευση της θαλάσσιας ζώνης με-
ταξύ των βόρειων ακτών της Κύπρου και της Τουρκίας θα παρα-
βιάζει το διεθνές δίκαιο, και οποιοδήποτε κράτος ή εταιρεία
συμβάλει σε αυτό, επίσης θα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

• Ο Νίκος Παυλίδης είναι νομικός 

Κυριαρχικά δικαιώματα 
στην κυπριακή ΑΟΖ

Του Νίκου
Παυλίδη

Η Κυπριακή 
Δημοκρατία
έχει λάβει όλα
τα απαραίτητα
νομικά μέτρα
σύμφωνα με το
διεθνές δίκαιο

Η ΚΥΠΡΟΣ προχώρησε ως όφειλε για το
συμφέρον του τόπου και του μέλλοντός της
ως πολιτικού συστήματος και κρατικής υπό-
στασης, στην επίσημη πλέον εξαγγελία της
συμφωνίας με την αμερικανική Εταιρεία
Nobele Energy για τη διενέργεια εργασιών
εξόρυξης φυσικού αερίου στις οριοθετημέ-
νες ήδη περιοχές της Κυπριακής Αποκλει-
στικής Οικονομικής Ζώνης, ειδικότερα στο
«οικόπεδο 12» που συνορεύει με την Απο-
κλειστική Οικονομική Ζώνη του Ισραήλ. 
Όπως είχαμε υπογραμμίσει και στο παρελ-
θόν και από αυτή την στήλη, η ενέργεια
αποτελεί ένα ισχυρότατο πολιτικό και διπλω-
ματικό όπλο, ίσως το έσχατο για την Κυπρια-
κή Δημοκρατία, όχι μόνο για να αυξήσει τις
προσδοκίες της για οικονομικά οφέλη αλλά
κυρίως:
α. για να αποκαταστήσει τη βαρύτατα τραυ-
ματισθείσα, από τα πρόσφατα τραυματικά
γεγονότα, αξιοπιστία της ως κρατικής υπό-
στασης,
β. να δημιουργήσει  επενδυτικές προσδο-
κίες και ένα θετικό κλίμα για το μέλλον,
γ. να ενισχύσει τη διαπραγματευτική της θέ-
ση απέναντι στην Τουρκία.
Αυτό που πρέπει να γίνει τώρα από την Κύ-
προ, σε επίπεδο άμεσων στρατηγικών κινή-
σεων είναι να προχωρήσει σύμφωνα με το
χρονοδιάγραμμα χωρίς καμιά χρονοτριβή
στην υλοποίηση της συμφωνίας εντός του
Σεπτεμβρίου και σε συνεννόηση με την
Αθήνα, με τους εταίρους μας στην Ευρώπη,
με το Ισραήλ και την Ουάσιν-
γκτον στη μέγιστη δυνατή, σε
επίπεδο αποτροπής, εφαρμογή
πολιτικών προστασίας της υλοποί-
ησης αυτής συμφωνίας. Η υλο-
ποίηση της συμφωνίας θα είναι
μία νίκη όπως είπαμε πιο πάνω,
που θα ενισχύσει την κρατική
υπόσταση και την εν γένει δια-
πραγματευτική θέση της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας.
Η Τουρκία «εκπαιδευμένη» από
τις δικές μας διαρκείς ανώφελες
υποχωρήσεις και κυριαρχούμενη
από την μεγαλοϊδεατική αλαζο-
νεία της «νταβουντογλου-ιδεολη-
πτικής» έπαρσης και καλλιέργει-
ας ενός Αυτοκρατορικού Νεοθω-
μανικού συνδρόμου, κινητοποιή-
θηκε διεθνώς, πρωτίστως όμως
στην Ουάσινγκτον όπου και δια-
θέτει και μεγάλες υποστηρικτικές
δυνάμεις σε επίπεδο lobbing, με άμεσο στό-
χο την άσκηση πιέσεων σε πολιτικό επίπεδο
προς την Nobele Energy, επιδιώκοντας την
απενεργοποίηση της συμφωνίας, την άσκη-

ση πιέσεων στο πολιτικό επίπεδο από την
Ουάσινγκτον προς την εταιρεία για την διε-
νέργεια εξορύξεων φυσικού αερίου στον
κυπριακό χώρο μόνο κατόπιν συναίνεσης

του κυρίου Έρογλου!! Αν πετύ-
χαινε αυτό τον βραχυπρόθεσμο
στρατηγικό στόχο της, η Άγκυ-
ρα θα κατόρθωνε να απονομι-
μοποιήσει μεσομακροπρόθεσμα
την Κυπριακή Δημοκρατία ως
Υποκειμένου Διεθνούς Δικαίου
και ως  πολιτικού συστήματος.
Ευτυχώς, όλα δείχνουν πως η
Τουρκία δε κατάφερε να πετύ-
χει τους στόχους της και αυτό
όχι γιατί εμείς ως Αθήνα και
Λευκωσία επηρεάσαμε καθορι-
στικά τις εξελίξεις, αφού η πα-
ρουσία μας στην Ουάσινγκτον
και στις Βρυξέλλες σε επίπεδο
lobbing είναι σχεδόν ανύπαρ-
κτη, αλλά κυρίως γιατί τα αμε-
ρικανο-εβραϊκά συμφέροντα
στην περιοχή ταυτίζονται αυτή
την στιγμή στο ενεργειακό πε-
δίο, με την Κύπρο. Αυτό σημαί-

νει πως η σημερινή εξέλιξη πρέπει να μας
κινητοποιήσει σε επίπεδο σχεδιασμού Αθή-
νας και Λευκωσίας ώστε να οικοδομήσου-
με αυτό που δεν κάναμε τα τελευταία 35

χρόνια, ένα πραγματικά αποτελεσματικό
lobby, ικανό να ασκεί επιρροή στα κέντρα
λήψης αποφάσεων, κατά κύριο λόγο στην
Ουάσινγκτον αλλά και στις Βρυξέλλες. Για
να το πετύχουμε αυτό πρέπει να καταγρά-
ψουμε τους στόχους, να αναδείξουμε τα
συμφέροντά μας, τη σύγκλιση συμφερό-
ντων με άλλους, να εφοδιάσουμε τους πα-
ράγοντες και τους θεσμούς που θα μας εκ-
προσωπήσουν με τα επιχειρήματα, τις θέ-
σεις και τους στόχους μας. Αυτό πρέπει να
γίνει τώρα.
Τέλος, πρέπει να υπογραμμίσουμε πως η τω-
ρινή ενεργειακή εξέλιξη που ήρθε μετά τα
τραγικά συμβάντα της 11ης Ιουλίου, που
επέφεραν ένα άνευ προηγουμένου βαθύτα-
το τραύμα στην κυπριακή κοινωνία, την οι-
κονομία και την πολιτική με εσωτερικές και
διεθνείς επιπτώσεις, θα μπορούσε εάν σχε-
διαστεί με προσοχή, συναίνεση και αποφα-
σιστικότητα να αποτελέσει την αφετηρία θε-
τικών εξελίξεων για το μέλλον της Κύπρου,
με αιχμή του δόρατος πάντα τη διαπραγμά-
τευση ισοδυνάμων και με στόχο την επίτευ-
ξη μιας δημοκρατικής και βιώσιμης λύσης
για το κυπριακό πρόβλημα.

* Ο Χριστόδουλος Κ. Γιαλλουρίδης
είναι καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής

στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Η υπεραξία της ενέργειας

ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ υιοθετείται πλέον στην
Αγκυρα σε δεξιώσεις στην παρουσία της στρα-
τιωτικής ηγεσίας. Οικοδεσπότης στη δεξίωση
για την Ημέρα της Νίκης, αντί του αρχηγού του
Γενικού Επιτελείου των τουρκικών ενόπλων
δυνάμεων θα είναι πλέον ο Αρχιστράτηγος των
τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, δηλαδή ο Τούρ-
κος Πρόεδρος. Σύμφωνα με την τουρκική εφη-
μερίδα «Βατάν», μέχρι σήμερα κατά τον εορ-

τασμό της Ημέρας της Νίκης, οι καλεσμένοι
περίμεναν στη σειρά για να χαιρετίσουν τον
Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, ενώ τόσο ο
Πρωθυπουργός Ταγίπ Ερντογάν  όσο και ο Πρό-
εδρος της Εθνοσυνέλευσης περίμεναν μετα-
ξύ των πρώτων στη σειρά για να χαιρετίσουν
τον Τούρκο αρχηγό των τουρκικών ενόπλων
δυνάμεων. Αυτό δεν θα συμβεί την επόμενη
Τρίτη, υπογραμμίζει η εφημερίδα, καθώς από

φέτος η  τουρκική κυβέρνηση αποφάσισε την
αλλαγή του πρωτοκόλλου. Αν συμμετάσχουν
ο Πρωθυπουργός ή/και ο Πρόεδρος της Εθνο-
συνέλευσης, θα χαιρετίσουν τους καλεσμέ-
νους μαζί με τον αρχηγό του τουρκικού στρα-
τού. Επειτα από τις αλλαγές πρωτοκόλλου, οι-
κοδεσπότης του εορτασμού θα είναι ο Τούρ-
κος Πρόεδρος Γκιουλ ως Αρχιστράτηγος των
Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Άλλαξε και το Πρωτόκολλο 

ΠΡΩΤΟ 
ΤΟΥΡΚΙΚΟ
ΠΟΛΕΜΙΚΟ
ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Υπογράφηκε συμφω-
νία μεταξύ του Υφυ-
πουργείου Αμυντικής
Βιομηχανίας και της
Τουρκικής Βιομηχανίας
Αεροπορίας και Δια-
στήματος (TUSAS) για
το «σχέδιο αεριωθου-
μένου εκπαίδευσης και
σχεδιασμού πολεμικού
αεροσκάφους». Ο γε-
νικός διευθυντής της
ΤΑΙ -TUSAS, Μουχαρ-
ρέμ Ντορτκασλί,  είπε
ότι το σχέδιο ετοιμά-
στηκε με μεγάλη φιλο-
δοξία και ότι ξεκινούν
πλέον το σχέδιο ανά-
πτυξης εθνικού πολε-
μικού αεροσκάφους.
Ακόμη τόνισε πως το εν
λόγω σχέδιο δεν θα εί-
ναι μόνο της ΤΑΙ αλλά
θα είναι ένα σχέδιο της
Τουρκίας. Σύμφωνα με
τον τουρκικό Τύπο, με-
τά τη λήξη της προθε-
σμίας των αεροσκαφών
F-4  το εθνικό πολεμικό
αεροσκάφος θα αναλά-
βει καθήκοντα μαζί με
τα F-16 και τα F-35 .

Ο Γκιουλ οικοδεσπότης αντί του αρχηγού του στρατού

Του Χριστόδουλου 
Κ. Γιαλλουρίδη

Η ενέργεια 
αποτελεί ένα
ισχυρότατο 
πολιτικό και 
διπλωματικό
όπλο,  ίσως το
έσχατο για 
την Κυπριακή
Δημοκρατία
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