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ρείται το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, η αρχή 
των καλών γειτονικών σχέσεων και η κυριαρχία 
και τα κυριαρχικά δικαιώµατα στις θαλάσσιες 
ζώνες όλων των γειτονικών παράκτιων κρατών, 
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που παράγο-
νται από τα νησιά τους». Κοινώς, για την Ε.Ε. -και 
όχι απλά για την Ελλάδα- τα νησιά έχουν υφα-
λοκρηπίδα. Στις Βρυξέλλες, όπου προέχει η θε-
σµική µνήµη, γνωρίζουν ότι η Ελλάδα είχε θέσει 
την παραποµπή της υπόθεσης της υφαλοκρηπί-
δας στη Χάγη σε πρώτιστη θέση των επιδιώξε-
ων της εξωτερικής πολιτικής της, ειδικά την επο-
χή Κρανιδιώτη, και της πορείας προς την από-
δοση υποψηφιότητας ένταξης στην Τουρκία. 

Η Τουρκία, για να πάρει την υποψηφιότητα, 
έδωσε τη συγκατάθεσή της στην Ελλάδα για 
προσφυγή στη Χάγη το 1999 και έως το 2003 
τεχνικές οµάδες των δύο πλευρών είχαν ολο-
κληρώσει τη νοµική και τεχνική προετοιµασία. 
Η υπόθεση αφέθηκε να καταρρεύσει υπό αδι-
ευκρίνιστες συνθήκες για την ευρωπαϊκή δι-
πλωµατία το 2004. Η κατάσταση χειροτέρεψε 
µε την απόρριψη του σχεδίου Ανάν και µε το 
πάγωµα των συσχετιζόµενων µε την αναγνώ-
ριση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ενταξιακών 
κεφαλαίων για την Τουρκία, τον ∆εκέµβριο του 
2006. Εκτοτε επιδεινώθηκε σοβαρά και η κατά-
σταση στην ίδια την Τουρκία (δηµοκρατία, κρά-
τος δικαίου). Για πολλές πολιτικές δυνάµεις στην 
Ε.Ε., αυτά τα δύο συσχετίζονται. «Η Τουρκία εί-
ναι µέρος του προβλήµατος», συνηθίζει να λέει 
πηγή της «R» στο Συµβούλιο Γενικών Υποθέσε-
ων. Ηδη ο νέος ύπατος εκπρόσωπος Εξωτερι-
κών Υποθέσεων της Ε.Ε. Ζ. Μπορέλ, συνάντη-
σε τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου στο περιθώ-
ριο της υπουργικής συνάντησης του ΟΑΣΕ στην 

Πριν να είναι αργά
Η ΓΕΡΜΑΝΙΔΑ «επίτροπος» επιθυμεί να γίνει προσπά-
θεια για έναν νέο, υψηλού επιπέδου, ευρωτουρκικό δι-
άλογο προς αναθέρμανση των ευρωτουρκικών σχέσε-
ων. Προφανώς, αναστέλλονται οι «κυρώσεις» που εί-
χαν αποφασιστεί ομόφωνα από όλα τα κράτη-μέλη της 
Ε.Ε. σε βάρος της Τουρκίας, γιατί αυτή έβαλε γεωτρύ-
πανα στα κυπριακά χωρικά ύδατα. 

Σειρά πλέον παίρνει κι η Ελλάδα, με τον «χάρτη» που 
παρουσίασε η Τουρκία σε συμφωνία με τη Λιβύη για 
τη δική των ΑΟΖ. Με αυτόν, οι Τούρκοι σβήνουν την 
κυπριακή ΑΟΖ και ένα σύμπλεγμα ελληνικών νησιών. 
Ως να μην έχουμε διά της υφαλοκρηπίδας των χωρικά 
ύδατα! Κατ’ αυτόν τον τρόπο υπονομεύονται κυριαρχι-
κά μας δικαιώματα. Ομως ούτε στην Ε.Ε. ούτε και στο 
ΝΑΤΟ πολυνοιάζονται. Κύπρος κι Ελλάδα, βέβαια, δεν 
έθεσαν θέμα προστασίας των. Παρόλο που η συμμα-
χία «εγγυάται την ασφάλεια και την ελευθερία των με-
λών» της. Σίγουρα μας απέτρεψαν, γιατί η παραμονή 
της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ προέχει. Μόνο ο Μακρόν για 
την ώρα έμεινε να αντιπαρατίθεται στον Ερντογάν. Η 
Κύπρος επέλεξε να πάρει τον δρόμο προς το Διεθνές 
Δικαστήριο. Είναι κι αυτό μια «διαμαρτυρία», αλλά δεν 
είναι λύση. Γιατί ζητήματα που άπτονται των κυριαρχι-
κών δικαιωμάτων ενός κράτους υποστηρίζεται, και ορ-
θώς, ότι δεν τα πας σε δικαστήριο. Η κυριαρχία ενός 

κράτους είναι αδιαπραγμάτευτη και πρέπει να ασκεί-
ται αδιαμεσολάβητα από δικαστική κρίση. Εδώ είμαστε 
μπροστά σε προσπάθεια διείσδυσης της Τουρκίας σε 
χωρικά ύδατα άλλων χωρών. Η Κύπρος, βέβαια, ξέρει 
ότι δεν διαθέτει τη «δύναμη» να εμποδίσει την Τουρκία 
και γι’ αυτό η διπλωματία της στόχευσε εξ αρχής να χα-
ράξει την ΑΟΖ της από κοινού με το Ισραήλ, την Ελλά-
δα και την Αίγυπτο. Να έχει επίσης με το μέρος της τις 
ΗΠΑ αλλά και τη Γαλλία, καθώς δικές των εταιρείες κά-
νουν γεωτρήσεις στα χωρικά της ύδατα. Ετσι εξηγείται 
η «αλληλεγγύη» του Μακρόν. Ομως οι ΗΠΑ, όπως όλα 
δείχνουν, μετέβαλαν τη στάση τους έναντι της Τουρ-
κίας και πλέον της συγχωρούν τα πάντα. Βέβαιο είναι 
ότι δεν σκοπεύουν να της αντιπαρατεθούν για να προ-
ασπίσουν το διεθνές δίκαιο. 

Οπότε ή μόνοι μας θα προασπίσουμε την κυριαρχία 
μας ή θα πάρουμε κι εμείς τον «λάθος» δρόμο προς το 
δικαστήριο. Αν, πάντως, μείνουμε αδρανείς και περι-
μένουμε λύσεις έξωθεν, όπως τώρα, φοβάμαι ότι δεν 
θα αργήσει η μέρα που οι «γείτονες», έτσι όπως τους 
χειρίζονται υποχωρητικά οι ισχυροί, θα φυτέψουν γε-
ωτρύπανα στη θάλασσα έξω από τη Λεμεσό, αλλά και 
στα Φαλάσαρνα της Κρήτης, στην Κυρά Παναγιά της 
Καρπάθου, στη Ρόδο, στο Καστελλόριζο. Τότε, όμως, 
θα είναι αργά.

 

του του ΜΑΚΗ 
ΤΖΙΦΡΑ*

mpog@realnews.gr

η άποψη

Ανταπό κριση, Βρυξέλλες

Του ΘΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Τ
ο µέλλον των ευρωτουρκικών και ελληνο-
τουρκικών σχέσεων πολύ δύσκολα θα βελ-
τιωθεί αν δεν συντονιστούν οι δύο πλευ-

ρές για να προσφύγουν από κοινού στο ∆ιεθνές 
∆ικαστήριο της Χάγης, µε στόχο την επίλυση του 
ενός και µοναδικού ανοιχτού ζητήµατος µεταξύ 
Ελλάδας και Τουρκίας, δηλαδή της υφαλοκρηπί-
δας, µεταφέρουν στη Realnews Ευρωπαίοι δι-
πλωµάτες που παρακολουθούν τις εξελίξεις από 
τα µετόπισθεν ήδη από τα µέσα της δεκαετίας 
του ‘90. Παροµοίως η κατάσταση στην ανατο-
λική Μεσόγειο δεν πρόκειται να εξοµαλυνθεί, 
αν οι δύο πλευρές δεν επιστρέψουν στο τρα-
πέζι του διαλόγου για την επίλυση του Κυπρια-
κού. Το µήνυµα προς την ελληνική πλευρά εί-
ναι απλό: «Επιδιώξτε την προσφυγή στη Χάγη 
και θα σας στηρίξουµε».

Ως εκ τούτου, η συνολική και συντονισµένη πί-
εση από την πλευρά της Ε.Ε. προς την Τουρκία, 
υπό τη νέα ηγεσία της Κοµισιόν και του Συµβου-
λίου, αλλά και υπό την εποπτεία του ύπατου εκ-
προσώπου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε. Ζο-
ζέπ Μπορέλ (που έχει στηρίξει την Ελλάδα και 
µε την προηγούµενη ιδιότητά του) θα είναι δι-
πλή: αφενός να συµφωνήσει να πάει µε την Ελ-
λάδα στη Χάγη, αφετέρου να κάτσει στο τρα-
πέζι του διαλόγου για το Κυπριακό. 

Σε σχέση µε το δεύτερο, η έκθεση του γενι-
κού γραµµατέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες 
δεν αφήνει και πολλά περιθώρια εφησυχασµού, 
όπως την ερµηνεύουν Ευρωπαίοι διπλωµάτες. 
Ή θα κάτσουν στο τραπέζι οι δύο κοινότητες, 
σε διαδικασία κλειστού τέλους, ή η δυναµική 

Το µήνυµα των 
Βρυξελλών προς 
την Αθήνα για τα 
ελληνοτουρκικά. 

«Επιδιώξτε 
την προσφυγή 

στο ∆ιεθνές 
∆ικαστήριο και θα 

σας στηρίξουµε», 
λένε κορυφαίοι 

διπλωµάτες 
της Ε.Ε.

χάνεται, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ο επιµερισµός ευθυνών θα ακολουθήσει και δεν εί-
ναι βέβαιο ότι θα συµφέρει την ελληνοκυπριακή κοινότητα. 

Σε σχέση µε το πρώτο, οι κοινοτικές υπηρεσίες υπενθυµίζουν µε νόηµα τα συµπερά-
σµατα του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων (GAC) του Ιουνίου 2019, όπου σαφώς ανα-
φέρεται: «Το Συµβούλιο εξακολουθεί να αναµένει από την Τουρκία να δεσµευτεί κατηγο-
ρηµατικά για σχέσεις καλής γειτονίας, διεθνείς συµφωνίες και για την ειρηνική διευθέτη-
ση των διαφορών, προσφεύγοντας, ενδεχοµένως, στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο ∆ικαιοσύνης». 

Καθόλου τυχαίες δηλώσεις 
Τη δήλωση αυτή επανέλαβε και ο νέος εκπρόσωπος της Κοµισιόν για θέµατα εξωτερικής 
πολιτικής, Πίτερ Στάνο, στην πρώτη ερώτηση που δέχθηκε κατά τη διάρκεια της ενηµέ-
ρωσης των συντακτών στις Βρυξέλλες, µε την έναρξη της νέας θητείας της Κοµισιόν. Η 
δήλωση δεν είναι καθόλου τυχαία. Η Ε.Ε. είναι µηχανισµός ειρήνης και η διεθνής οµα-
λότητα περνά µέσα από τον διάλογο και τα διεθνή δικαιοδοτικά όργανα. Καθόλου τυ-
χαία δεν είναι και η δεύτερη δήλωση, δύο ηµέρες µετά: «Είναι επιτακτική ανάγκη να τη-

Μας δείχνουν 
τη Χ άγη!

Η κατάσταση στην ανατολική 
Μεσόγειο δεν πρόκειται να 
εξοµαλυνθεί, εάν οι δύο 
πλευρές δεν επιστρέψουν στο 
τραπέζι του διαλόγου

*Νοµικού
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Μπρατισλάβα την Πέµπτη και, µεταξύ άλλων, συζήτησαν και τις 
εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο. Νωρίτερα, την Τρίτη, συνά-
ντησε και τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο ∆ένδια (ήταν η πρώ-
τη του συνάντηση µε υπουργό Εξωτερικών κράτους-µέλους). 
Ουδείς, φυσικά, στις Βρυξέλλες εκτιµά ότι το µνηµόνιο συνερ-
γασίας Τουρκίας - Λιβύης δηµιουργεί έννοµες συνέπειες, αλλά 
είναι ενδεικτικό µιας χρόνιας και νοσηρής κατάστασης. Τα συ-
µπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου (το ανώτατο όργα-
νο της Ε.Ε.) δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για παρερµηνείες. 

Ωστόσο, για να µη µείνουµε στις φραστικές διατυπώσεις και 

στις καταγγελίες -και από τη στιγµή που τα άλ-
λα µέσα (κυρώσεις) έχουν µικρή διπλωµατική 
αποτελεσµατικότητα- ο δρόµος της Χάγης εί-
ναι µονόδροµος. Η Ε.Ε. θα εξαντλήσει κάθε δι-
πλωµατικό µέσο για να πείσει την Τουρκία να 
αποδεχθεί την προσφυγή, αλλά και η ελληνική 
πλευρά θα πρέπει να είναι πολιτικά και νοµικά 
προετοιµασµένη τόσο για τη διαδικασία όσο 
και για την κρίση του ∆ικαστηρίου. 

Συµβιβασµός
Στη διεθνή διπλωµατία, µε γνώµονα το διεθνές 
δίκαιο και την ειρήνη, όλοι προχωρούν µέσα 
από τον συµβιβασµό, σηµειώνουν διπλωµα-
τικές πηγές στο Συµβούλιο. Κανείς δεν παίρ-
νει πάντα το 100%. Υπό αυτή την έννοια, εί-
ναι σαφές ότι η υφαλοκρηπίδα του Καστελλό-
ριζου προφανώς και δηµιουργεί έννοµα δικαι-
ώµατα σε ΑΟΖ, αλλά το πόσο και το πού δεν 
είναι σήµερα σαφές. Θα είναι µετά την κρίση 
του ∆ικαστήριου. Και, φυσικά, από εκεί που σή-
µερα δεν µπορεί να γίνει τίποτα χωρίς ένταση, 
µετά όλα θα είναι εφικτά και µάλιστα σε καθε-
στώς ειρήνης και συνεργασίας. Εχει σηµασία 
ότι όλα αυτά -οµολογουµένως αρκετά έξυπνα- 
η ίδια η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Φον Ντερ Λάιεν τα διαχώρισε απόλυτα από το 
µεταναστευτικό. Για τα παραπάνω, όπως είπε 
«έχουµε να κάνουµε δύσκολες συζητήσεις». Για 
το µεταναστευτικό, Μαργαρίτης Σχοινάς και Ιλ-
βα Γιόχανσον έφτασαν ήδη στην Αγκυρα και 
το διάδοχο πακέτο για τη Συµφωνία του 2016 
δεν θα αργήσει. 

ΟΗΕ
Η έκθεση του 
γενικού γραµµατέα 
του ΟΗΕ Αντόνιο 
Γκουτέρες για 
την Κύπρο δεν 
αφήνει και 
πολλά περιθώρια 
εφησυχασµού. 
Ή θα κάτσουν 
στο τραπέζι οι 
δύο κοινότητες, 
σε διαδικασία 
κλειστού τέλους, 
ή η δυναµική 
χάνεται, µε ό,τι 
αυτό συνεπάγεται

Ο ΝΕΟΣ ύπατος 
εκπρόσωπος 
Εξωτερικών 
Υποθέσεων 
της Ε.Ε. 
Ζοζέπ Μπορέλ
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p.galiatsatos@realnews.gr

Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Α
ποφασισµένη να ασκήσει πίεση στη 
Λιβύη, ώστε το µνηµόνιο συνεργασί-
ας µε την Τουρκία να µην καταστεί δι-

εθνής συµφωνία, είναι η κυβέρνηση. Αυτό το 
ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης µε τον 
πλέον κατηγορηµατικό τρόπο την Παρασκευή 
στη Βουλή. «Θα κάνουµε ό,τι περνάει από το 
χέρι µας, ώστε αυτή η συµφωνία να µην ισχύ-
σει», είπε ο πρωθυπουργός. 

Το πρώτο βήµα σε αυτή την κατεύθυνση 
ήταν η απέλαση του Λίβυου πρεσβευτή, στον 
οποίο δόθηκε την Παρασκευή προθεσµία 72 
ωρών για να εγκαταλείψει τη χώρα. Η κίνηση 
αυτή είναι για την Αθήνα µια έκφραση δυσα-
ρέσκειας προς την αναγνωρισµένη από τον 
ΟΗΕ κυβέρνηση της Λιβύης και συνοδεύεται 
και από την πρόσκληση στον πρόεδρο του Κοι-
νοβουλίου της Λιβύης Αγκίλα Σάλεχ να επισκε-
φθεί την Αθήνα την Τετάρτη. Με την πρόσκλη-
ση αυτή, η Αθήνα ρίχνει για πρώτη φορά και 
επισήµως γέφυρες προς τον ισχυρότερο αντί-
παλο της κυβέρνησης Σαράτζ στον λιβυκό εµ-
φύλιο. Το Κοινοβούλιο της Λιβύης ελέγχεται 
από το στρατηγό Χαφτάρ και ο κ. Σαλέχ εξέ-
φρασε ήδη τη διαφωνία του µε τη συµφωνία 
Λιβύης - Τουρκίας µε επιστολή του στον ΟΗΕ.

Αναφερόµενος σε αυτή την επίσκεψη, ο κ. 
Μητσοτάκης προέβλεψε ότι η συµφωνία «θα 
καταρρεύσει όχι µόνο γιατί δεν είναι νόµιµη, 
αλλά και γιατί δεν υπάρχει αντισυµβαλλόµενο 
µέρος µε νοµιµοποίηση στη Λιβύη να την επι-
κυρώσει», καθώς η θετική ψήφος του Κοινο-
βουλίου θεωρείται διεθνώς προαπαιτούµενο 
για την κύρωση. Ωστόσο, η πραγµατική επιδί-
ωξη της Αθήνας είναι να υπαναχωρήσει η Λι-
βύη από τη συµφωνία και αυτός είναι ο στό-
χος των ελληνικών διπλωµατικών πρωτοβου-

«Αυτή η συµφωνία 
θα καταρρεύσει»

Οι διπλωµατικές 
πρωτοβουλίες που θα 

αναλάβει η κυβέρνηση 
για να ακυρωθεί στην 

πράξη το µνηµόνιο 
συνεργασίας Τουρκίας 

- Λιβύης

«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ είναι στα-
θερά υπέρ της λογικής της συνέχισης 
του διαλόγου µε την Τουρκία. Με την 
Τουρκία οφείλουµε να συζητάµε, χω-
ρίς αυτό να σηµαίνει καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο ότι υπαναχωρούµε στα εθνικά 
µας δίκαια. Στο πλαίσιο αυτό, η συνά-
ντηση του Ελληνα πρωθυπουργού µε 
τον Ερντογάν ήταν χρήσιµη και κρί-
σιµη. Χρήσιµη γιατί ο Ελληνας πρω-
θυπουργός είχε την ευκαιρία να διε-

ρευνήσει απευθείας τις προθέσεις του 
Προέδρου της Τουρκίας και συγχρό-
νως να του εξηγήσει µε τρόπο σαφή 
και απόλυτα ειλικρινή τις ελληνικές θέ-
σεις. Ηταν επίσης κρίσιµη γιατί ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης έθεσε στο τρα-
πέζι όλα τα θέµατα που προκύπτουν 
από τις τελευταίες έκνοµες τουρκικές 
ενέργειες. Κατά τη συνάντηση κατε-
γράφησαν οι εκατέρωθεν διαφωνίες, 
αλλά συµφωνήθηκε επίσης η συνέχιση 

των συζητήσεων για τα Μέτρα 
Οικοδόµησης Εµπιστοσύνης.
Πλέον, εναπόκειται στην 
τουρκική κυβέρνηση να απο-
δείξει στη διεθνή κοινότητα ότι 
έχει τη θέληση να συµβάλει στη 
σταθερότητα και στην ευηµε-
ρία της περιοχής ή αν, 
αντιθέτως, θα συνε-
χίσει µε την πρακτι-
κή της να καταπα-
τά το ∆ιεθνές ∆ί-
καιο και να απο-
τελεί παράγοντα 
αστάθειας και 
αναταραχής στη 
νοτιοανατολική 
Μεσόγειο».

«∆εν υπαναχωρούμε 
στα εθνικά μας δίκαια»

ΝΙΚΟΣ ∆ΕΝ∆ΙΑΣ ΣΤΗΝ «R»

λιών. Σύµφωνα µε πληροφορίες, η Αθήνα θα 
θέσει το ζήτηµα τόσο στο Συµβούλιο Εξωτερι-
κών Υποθέσεων της Ε.Ε. όσο και στη Σύνοδο 
Κορυφής την ερχόµενη εβδοµάδα στις Βρυξέλ-
λες. Παράλληλα, ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης σκο-
πεύει να το θέσει στην ατζέντα της συνάντη-
σής του µε τον Αµερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ 
Τραµπ, που θα γίνει στις 7 Ιανουαρίου στον 
Λευκό Οίκο. Μετά από πολλά χρόνια αδράνει-
ας, οι Αµερικανοί έχουν πάλι ενεργό ρόλο στην 
προσπάθεια για τον τερµατισµό του εµφυλί-
ου στη Λιβύη και, µάλιστα, ήταν η παρέµβα-
σή τους που έπεισε το στρατηγό Χαφτάρ να 
σταµατήσει την προέλαση προς την Τρίπολη. 

Ωστόσο, πέρα από την επίσηµη οδό, η Αθή-
να σκοπεύει να χρησιµοποιήσει και παρασκη-
νιακά κανάλια για να εντείνει την πίεση στη Λι-
βύη, κυρίως µέσω Ιταλίας, που αποτελεί τον ση-
µαντικότερο εταίρο της κυβέρνησης της Τρίπο-
λης. Οι Ιταλοί, πάντως, που έχουν πετύχει µια 
συµφωνία κυρίων µε την κυβέρνηση Σαράτζ, 
για να περιορίσουν τις προσφυγικές ροές από 
τις λιβυκές ακτές δεν εµφανίζονται πολύ πρό-
θυµοι και το ίδιο ισχύει και για χώρες, όπως η 
Αυστρία και η Γερµανία, που θα φιλοξενήσει 
την επόµενη σύνοδο για τη Λιβύη στο Βερολί-
νο. Ως ο σηµαντικότερος σύµµαχος της Αθή-
νας, µε ισχυρή επιρροή στη Λιβύη, εµφανίζεται 
αυτή τη στιγµή η Γαλλία. Σύµφωνα µε πληρο-
φορίες της Realnews, ο Γάλλος Πρόεδρος εµ-
φανίζεται αποφασισµένος όχι µόνον να ασκεί 
κριτική στις ενέργειες της Τουρκίας, αλλά και 
να υψώσει το ανάστηµά του στην ανατολική 
Μεσόγειο. Μάλιστα, η Αθήνα έχει την πληρο-
φορία ότι η Γαλλία σκοπεύει να στείλει πολε-
µικά πλοία στο οικόπεδο 7 της κυπριακής ΑΟΖ 
τον Ιανουάριο και να δώσει εγγυήσεις ασφά-
λειας στην εταιρεία Total ώστε να συνεχιστούν 
οι έρευνες που διέκοψε η εισβολή του τουρκι-
κού γεωτρύπανου. 

Σε ό,τι αφορά την Τουρκία, και η Αθήνα θα 
επιδιώξει καταδικαστικές αποφάσεις από την 
Ε.Ε. και θα επιµείνει στην προώθηση των κυ-
ρώσεων που έχουν αποφασιστεί για τις τουρ-
κικές προκλήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ. Ωστό-
σο, η Αθήνα γνωρίζει καλά πως, µετά την κύ-
ρωση της συµφωνίας από την τουρκική Εθνο-
συνέλευση, η Τουρκία θα καταθέσει τη συµ-
φωνία στον ΟΗΕ και θα την επικαλείται σε κά-
θε ευκαιρία για να αµφισβητεί την ελληνική 
κυριαρχία. Η µόνη ισχυρή απάντηση σε αυ-
τή την αναµενόµενη συµπεριφορά θα ήταν 
η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών ανάµε-
σα στην Ελλάδα και την Αίγυπτο, που θα κα-
θιστούσε την τουρκολιβυκή συµφωνία νεκρό 
γράµµα. Εκεί θα ρίξει το βάρος της τους επό-
µενους µήνες η Αθήνα.

Η Αθήνα θα θέσει το 
ζήτηµα τόσο στο Συµβούλιο 
Εξωτερικών Υποθέσεων της 
Ε.Ε. όσο και στη Σύνοδο 
Κορυφής την ερχόµενη 
εβδοµάδα στις Βρυξέλλες
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µπραξης µε τους υφιστάµενους ήδη ενεργει-
ακούς µας συµµάχους Αίγυπτο, Κύπρο και Ισ-
ραήλ, ενισχύοντας κατ’ αυτό τον τρόπο επαρ-
κώς την αποτρεπτική µας στρατηγική. 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, οφείλει κανείς να υπογραµµίσει 
πως σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό επίπεδο των 
επιλογών της χώρας η γαλλική διάσταση τού-
των ξεχωρίζει ευκρινώς, δεδοµένου του γεγο-
νότος της αποφασιστικότητας των Παρισίων ως 
προς την ευρωπαϊκή ασφάλεια και της θέλησης 
της Γαλλίας να έχει παρουσία στη νοτιοανατολι-
κή λεκάνη της Μεσογείου ως µεγάλη ευρωπαϊ-
κή δύναµη, διεκδικούσα πρωταγωνιστικό ρόλο 
στο διεθνές σύστηµα. Υπογραµµίζουµε, πέραν 
τούτων, πως η συµµαχική διάσταση της πολι-
τικής καθίσταται δυνατή και εφικτή προς ολο-
κλήρωση τότε και µόνο εφόσον η προσβλέπου-
σα σε συµµαχίες χώρα εκπέµπει την αναγκαία 
αξιοπιστία ως προς την υφιστάµενη ικανότητα 
υπεράσπισης χώρου και κρατικής υπόστασης. 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ οφείλει, εν κατα-
κλείδι, τελώντας εν γνώσει του ιστορικού πλαι-
σίου της τουρκικής πολιτικής φιλοσοφίας, να 
λάβει υπόψη δύο τινά, που αποτελούν συστα-
τικά στοιχεία της τουρκικής πολιτικής. Το πρώτο 
αφορά το γεγονός ότι παραδοσιακά η Τουρκία 
όπου βρίσκει αξιόπιστη αντίσταση επί του πεδί-
ου της επερχόµενης επιβουλής αναδιπλούται, 
αποφεύγοντας το ενδεχόµενο ανάληψης υψη-
λού στρατηγικού ρίσκου, που δυνητικά θα συ-
νιστούσε απειλή για την ενότητα και τη συνοχή 
της κρατικής της υπόστασης. Το δεύτερο, δε, 
άπτεται του ότι οι εκπονούµενες πολιτικές µιας 
ιδεαλιστικού τύπου προσέγγισης «φιλίας» µε-
ταξύ επιβουλέα και αµυνόµενου εκλαµβάνο-
νται από την Τουρκία ως αδυναµία εκπέµπου-
σα το στοιχείο του φόβου, πράγµα που  ενισχύ-
ει αφεύκτως την επιθετικότητά της, φέρνοντας 
πιο κοντά το ενδεχόµενο θερµού επεισοδίου. 

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
Ο Μαργαρίτης Σχοινάς έθεσε σε Αθήνα και Αγκυρα την 
προοπτική αλλαγής της Κοινής ∆ήλωσης Ε.Ε. - Τουρκίας 
για το προσφυγικό, που θα οδηγήσει στον απεγκλωβισµό 
των προσφύγων από τα νησιά

ο ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ 
Κ. ΓΙΑΛΛΟΥΡΙ∆ΗΣ

γράφει

* Καθηγητής ∆ιεθνούς Πολιτικής,
διευθυντής Κέντρου Ανατολικών 
Σπουδών για τον Πολιτισµό 
και την Επικοινωνία στο 
Πάντειο Πανεπιστήµιο
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Η 
διεθνής πολιτική, όπως και η εν γένει πο-
λιτική, δεν διαµορφώνεται µε όρους ή 
σε συνθήκες στασιµότητας, αλλά εµπε-

δώνεται στο πλαίσιο µιας διαρκούς εν κινήσει 
ευρισκόµενης πολιτικής διεργασίας. Κατά ταύ-
τα, οφείλει κανείς να υπογραµµίσει πως η πρό-
σφατη συνοµολόγηση συµφωνίας Τουρκίας - Λι-
βύης για οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών µεταξύ 
των δύο χωρών, παρά το γεγονός της εξόφθαλ-
µης απουσίας διεθνούς νοµιµότητάς της, καθώς 
η Τουρκία εν συνειδήσει και καθ’ έξιν αγνοεί πα-
ντελώς το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, υφίστα-
ται ως γεγονός που συνιστά µια πραγµατικότη-
τα, η οποία και εµπεδώνει διεθνοπολιτικά τις εν 
εξελίξει ευρισκόµενες στρατηγικές κινήσεις της 
Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή. 

Η ΩΣ ΑΝΩ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ενέργεια της Αγκυρας έρ-
χεται να συνδεθεί µε τις διεξαγόµενες παράνο-
µες, πλην υπαρκτές τουρκικές γεωτρήσεις εντός 
της κυπριακής ΑΟΖ. Η Τουρκία στοχεύει στην οι-
κοδόµηση ενός ευρύτερου γεωπολιτικού και γε-
ωστρατηγικού πλέγµατος, ελεγχόµενου από την 
ίδια, διά του οποίου όχι µόνο δυνητικά αυξάνει 
την επιρροή της στην περιοχή, αλλά δηµιουρ-
γεί και συνθήκες διάσπασης του άξονα Ελλάδος 
- Κύπρου, ακυρώνοντας την ελληνική παρουσία 
στη νοτιοανατολική Μεσόγειο, δεδοµένου ότι το 
«όχηµα» της Ελλάδος στην περιοχή είναι η Κυ-
πριακή ∆ηµοκρατία.

ΟΙ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙΣΕΣ τακτικές κινήσεις πολιτικής 
δεν άπτονται µόνο ζητηµάτων εκµετάλλευσης 
υποθαλάσσιου πλούτου, αλλά παραπέµπουν σε 
ιστορικά προηγούµενα των αφετηριακών δοµών 
της τουρκικής στρατηγικής στοχοθεσίας, καθώς, 
ήδη από τη δεκαετία του 1950 και σύµφωνα µε 
τον τότε συνταγµατολόγο και µετέπειτα πρωθυ-
πουργό της Τουρκίας, Νιχάτ Ερίµ, η ελληνικής 
κυριαρχίας περιοχή του Αιγαίου και της νοτιοα-
νατολικής Μεσογείου συνιστούσε µια κατάστα-
ση απειλής νησιωτικής περικύκλωσης της Αγκυ-
ρας, που θα λειτουργούσε ως ασφυκτικός κλοι-
ός στο τουρκικό πολιτικό σύστηµα, µην επιτρέ-
ποντάς του να «αναπνέει» στις θαλάσσιες ζώνες 
που το περιβάλλουν.

ΣΥΝΕΠΩΣ, οφείλει κανείς να υπογραµµίσει πως 
η Τουρκία, µε τις ως άνω κινήσεις της σε παρό-
ντα χρόνο, επιχειρεί να εκτιµήσει τις ελληνικές 
αλλά και διεθνείς επερχόµενες αντιδράσεις, έτσι 
ώστε να µπορέσει να προχωρήσει µε τη µεγαλύ-
τερη δυνατή ασφάλεια στους επόµενους διεθνείς 
και περιφερειακούς βηµατισµούς της, που απο-
σκοπούν εντέλει στην οικοδόµηση ενός ηγεµονι-

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤOΥ 
ΜΑΝΦΡΕΝΤ ΒΕΜΠΕΡ 
«Η Ευρώπη χρειάζεται έναν 
"πρέσβη του κλίµατος" για να 
αποφύγει την αποµόνωση», 
επισηµαίνει σε άρθρο του στην 
«R» ο επικεφαλής της 
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του 
ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Παραδοσιακά η 
Τουρκία όπου 
βρίσκει αξιόπιστη 
αντίσταση επί 
του πεδίου της 
επερχόμενης 
επιβουλής 
αναδιπλούται, 
αποφεύγοντας 
το ενδεχόμενο 
ανάληψης υψηλού 
στρατηγικού 
ρίσκου, που 
δυνητικά θα 
συνιστούσε απειλή 
για την ενότητα 
και τη συνοχή 
της κρατικής της 
υπόστασης 

Εθνικές πολιτικές
ενόψει νέων
διεθνών δεδοµένων
κού πλέγµατος επιβολής πολιτικών στην ευρύ-
τερη περιοχή, της Ελλάδος µη εξαιρουµένης. 

ΤΟΥΤΩΝ ∆ΟΘΕΝΤΩΝ, η Αθήνα οφείλει σή-
µερα, έστω και ετεροχρονισµένα, να διαβά-
σει και να κατανοήσει τη βαθύτερη στρατηγι-
κή στόχευση του τουρκικού πολιτικού συστή-
µατος, οικοδοµώντας πολιτικές που να επιτρέ-
πουν στη χώρα, µόνη και µετά συµµάχων, να 
λειτουργεί a priori αποτρεπτικά, τουτέστιν προ-
λαβαίνοντας τις κινήσεις της άλλης πλευράς και 
µην επιτρέποντας στο εαυτό της να εκδηλώνε-
ται ως κράτος που ακολουθεί και δεν προηγεί-
ται των συµβαινόντων. 

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ το τουρκικό στρατηγικό πλαί-
σιο που συνίσταται στη µεθόδευση επίτευξης 
των  στόχων της Αγκυρας διά της αποστολής 
ερευνητικών σκαφών και γεωτρυπάνων εντός 
της ελληνικής θαλάσσιας επικράτειας, διά των 
οποίων διαδηλωτικώς και εµπράκτως θα αµ-
φισβητηθεί η ελληνική θαλάσσια κυριαρχία, η 
Αθήνα οφείλει εκπέµποντας µήνυµα αποτρεπτι-
κής στρατηγικής, δηλαδή ικανότητας της χώ-
ρας να επιφέρει στην Αγκυρα κόστος µεγαλύ-
τερο του προσδοκώµενου οφέλους, να υπο-
χρεώσει την Τουρκία σε κινήσεις, εν προκειµέ-
νω, πολιτικών αναδίπλωσης.

ΑΥΤΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην Αθήνα την έγκαιρη και 
δυναµική ενεργοποίηση των αµυντικών δυνά-
µεων της χώρας και την προβολή πολιτικών 
στρατιωτικής αποφασιστικότητας, η οποία θα 
ενισχύεται τα µάλα από τη σύµπραξη του συ-
νόλου του πολιτικού συστήµατος, δηλαδή λαού 
και πολιτικών δυνάµεων, στην αποτελεσµατική 
αντιµετώπιση επερχόµενης, ορατά διαγραφό-
µενης εθνικής επιβουλής. Παραλλήλως, δε, κρί-
νεται επιβεβληµένη η σε τακτικό επίπεδο συ-
νοµολόγηση τριγωνικού επιπέδου αµυντικών 
συµµαχιών διά της κατά µόνας και οµού σύ-
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 Η ΤΟΥΡΚΙΑ υπέγραψε δύο µνηµόνια µε τον ανα-
γνωρισµένο από τον ΟΗΕ, την Ε.Ε. και την Ελλάδα Πρό-
εδρο της Λιβύης, µε τα οποία ρυθµίζονται -µε το πρώ-
το- τα θέµατα της οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών 
µεταξύ των δύο χωρών και -µε το δεύτερο- θέµατα της 
µεταξύ τους στρατιωτικής συνεργασίας.

Το πρώτο µνηµόνιο περιγράφει θαλάσσιες ζώνες της 
ελληνικής υφαλοκρηπίδας ως ανήκουσες στην Τουρ-
κία και στη Λιβύη, αφού και ο Πρόεδρος της δεύτερης 
δέχεται τη θέση της πρώτης ότι η υφαλοκρηπίδα της 
Κρήτης περιορίζεται στο εύρος των χωρικών της υδά-
των, δηλαδή στα 6 ναυτικά µίλια. Με βάση αυτή τη 
θέση, δεν δικαιούνται υφαλοκρηπίδα πέραν των χω-
ρικών τους υδάτων η Ρόδος και η Κάρπαθος, ενώ το 
νησιωτικό σύµπλεγµα Μεγίστης - Στρογγύλης απλώς 
εξαφανίζεται από τον «τουρκικό» χάρτη. Να σηµειω-
θεί ότι µε την ενέργεια αυτή της Τουρκίας υποκλέπτε-
ται υφαλοκρηπίδα δεκάδων χιλιάδων τετραγωνικών 
χιλιοµέτρων, ενώ αποµακρύνεται ακόµα περισσότε-
ρο από τον ελλαδικό χώρο η Κύπρος, η οποία περικυ-
κλώνεται στην κυριολεξία από την Τουρκία, µε άµεσο 
τον κίνδυνο της πλήρους τουρκοποίησής της.

Το δεύτερο µνηµόνιο περιγράφει την αµυντική συ-
νεργασία Τουρκίας - Λιβύης, κατά τα φαινόµενα και 
σύµφωνα µε πληροφορίες που διέρρευσαν στον τουρ-
κικό Τύπο, µε πρότυπο την αντίστοιχη συµφωνία Ρωσί-
ας - Συρίας, µε πρόβλεψη δηµιουργίας µιας ναυτικής 
και µιας αεροπορικής-στρατιωτικής βάσης της Τουρ-
κίας στη Λιβύη. Αυτό θα σηµαίνει ότι ο έλεγχος του 
θαλάσσιου και εναέριου χώρου της Λιβύης ανατίθε-
ται στην Τουρκία, η οποία πλέον θα νοµιµοποιείται να 

αλωνίζει το Λιβυκό Πέλαγος νοτίως της Κρήτης, ενώ τα 
µη επανδρωµένα αεροσκάφη της Τουρκίας, που ήδη 
σταθµεύουν στην αεροπορική βάση της Μισράτα, θα 
ασκούν εναλλακτική κυριαρχία στον εναέριο χώρο νό-
τια, ακόµα και πάνω από την Κρήτη, αν κρίνουµε αυτά 
που συµβαίνουν στο ελεύθερο τµήµα της Κύπρου αλ-
λά και στο Αιγαίο. Να σηµειωθεί ότι όσον αφορά την 
αεροπορική βάση της Μισράτα, αυτή ήδη έχει εκχω-
ρηθεί στην Τουρκία, όπου το τουρκικό Μηχανικό έχει 
χτίσει καταφύγια για τα µη επανδρωµένα αεροσκά-
φη τύπου Μπαϊρακτάρ, που δρουν στο πλευρό του 

Απαιτείται
εθνική 
στρατηγική

λυεθνικών ναυτικών στολίσκων-, κάτι 
που προβλέπει η διµερής στρατιωτι-
κή συµφωνία, θα πρέπει να µας προ-
βληµατίσει έντονα, γιατί υστερούµε 
σε καίρια ζητήµατα αναφορικά µε 
την παρουσία µας σε ευρύτερες γε-
ωγραφικές ζώνες, ως και σε σύγχρο-
νους ναυτικούς εξοπλισµούς. Επίσης, 
στη Λιβύη η Αγκυρα και το Κάιρο εί-
ναι σε πολεµική αντιπαράθεση µέ-
σω «αντιπροσώπων» τους (κυβέρνη-
ση Σαράτζ και πολιτοφυλακές της Μι-
σουράτα, από τη µια πλευρά, απένα-
ντι στον στρατό του Χαφτάρ). Οπως 
και µε τη Συρία (Συριακός Απελευθε-
ρωτικός Στρατός), η Τουρκία εκµεταλ-
λεύεται διαλυµένα κράτη και υποστη-
ρίζει στρατιωτικές ενέργειες, παρέχο-

ντας π.χ. τεθωρακισµένα 
οχήµατα και drones ως 
και συµβούλους-µισθοφό-
ρους στην Τρίπολη για τις 
επιχειρήσεις κατά των δυ-
νάµεων του Χαφτάρ. Με 
τις διµερείς συµφωνίες της 
Κωνσταντινούπολης (για 
τις οποίες δεν θα έπρεπε 
να αιφνιδιαστούν η Αθή-
να, που υστερεί σε δίκτυα 
πληροφοριών, η Λευκω-
σία και το Κάιρο), η Αγκυ-
ρα καθορίζει νοµικά (κα-
τά την άποψή της) αλλά 
και πρακτικά τη «Γαλάζια 
Πατρίδα» των ναυάρχων 
έ.α. Γιαγτζί και Μποστά-
νογλου, ενώ πρακτικοποι-
εί κορυφαίες µελέτες της 
Ναυτικής Ακαδηµίας και 
του ∆ιακλαδικού Πανεπι-
στηµίου Εθνικής Αµυνας. 
Η απόφασή της να επιτα-
χύνει την κατασκευή/πα-
ράδοση του αεροπλανο-
φόρου «Anadolu» στα τέ-
λη του 2020 - αρχές 2021 

είναι προς αυτή την κατεύθυνση (ex-
tended navalprojection of power).

Η Αγκυρα, πέραν της παρουσίας 
και συµµετοχής στο ΝΑΤΟ (στρατη-
γείο χερσαίων δυνάµεων στη Σµύρ-
νη, Κέντρο Αριστείας για τροµοκρα-
τία, στρατηγείο δύναµης ταχείας αντί-
δρασης στην Κωνσταντινούπολη, ως 
και ραντάρ αντιπυραυλικής άµυνας 
στο Κιουρετσίκ της Μαλάτειας), έχει 
και µια παράλληλη εθνική ατζέντα, 
που δυστυχώς δεν την έχουµε αντι-
ληφθεί επαρκώς. ∆ιατηρεί βάση και 
στρατιωτική δύναµη στην Ντόχα του 
Κατάρ (που την υποστηρίζει οικονο-
µικά στους σχεδιασµούς της), εκπαι-
δεύει συνολικά τον σοµαλικό στρατό 
στο Μογκαντίσου (Κέρας Αφρικής), 
έχει µικρή στρατιωτική παρουσία στο 
νησάκι Σουακίν στην Ερυθρά Θάλασ-
σα στο Σουδάν, ενώ, τέλος, έχει λιµε-
νικές προσβάσεις σε Αλβανία και δυ-
τική Λιβύη (Τριπολιτάνα). Αρα δείχνει 
επεκτατικές διαθέσεις σε Κόλπο των 
πετρελαίων, Κόλπο του Αντεν, Ερυ-
θρά Θάλασσα και µέχρι τα µέσα της 
Μεσογείου. Οι κινήσεις της απαιτούν 
από πλευράς µας ετοιµότητα και να 
παρακολουθούµε το ασταθές εσωτε-
ρικό µέτωπο της Αιγύπτου, τις εξελί-
ξεις της τουρκικής διείσδυσης σε Λί-
βανο και παλαιστινιακά εδάφη, αλ-
λά και την εσωτερική κυβερνητική 
σταθερότητα ή µη του Ισραήλ, για-
τί πολύ σύντοµα θα έχουµε σοβα-
ρές εξελίξεις...

 ΟΙ ∆ΥΟ συµφωνίες (µνηµόνια συ-
νεργασίας) που υπέγραψε ο Ερντογάν 
προ ηµερών στην Κωνσταντινούπο-
λη µε τον επικεφαλής της αναγνωρι-
σµένης από τα Ηνωµένα Εθνη κυβέρ-
νησης της Τρίπολης είναι µέρος ενός 
καλά µελετηµένου στρατηγικού σχε-
δίου των τουρκικών Ενόπλων ∆υνά-
µεων και της διπλωµατίας της Αγκυ-

ρας στο να υλοποιήσουν το δόγµα 
της «Γαλάζιας Πατρίδας», ως και να 
εκµεταλλευτούν για τα συµφέροντα 
της χώρας τους τα υπάρχοντα και βα-
θύτατα εσωτερικά προβλήµατα και 
την αστάθεια αδύναµων κρατών. Η 
Αγκυρα ενεργεί βάσει συγκεκριµένου 
και καλά εκπονηµένου σχεδίου από 
το Ερµπίλ του βορείου Ιράκ µέχρι το 
µέσο της Μεσογείου, αδιαφορώντας 
για τα όποια συµφέροντα άλλων κρα-
τών της περιοχής.

Γνωρίζει ότι όποια χώρα επέµβει 
πρώτη ή προχωρήσει έγκαιρα, π.χ., 
σε γεωτρήσεις στην ανατολική Με-
σόγειο -και όχι µόνο- προκαλεί τετε-
λεσµένα και έχει το πλεονέκτηµα. Οι 
τρεις επεµβάσεις της στη βόρεια Συ-
ρία (Τζαραµπλούς/Αλ Μπαµπ, Αφρίν, 
Ταλ Αµπιάντ µέχρι Ρας ε Λέιν), οι βοµ-
βαρδισµοί στο Ιρακινό Κουρδιστάν, η 
απόκτηση και ενεργοποίηση των ρω-
σικών αντιπυραυλικών/αντιαεροπο-
ρικών συστοιχιών S-400, η προκλητι-
κή και οπλοποιηµένη παρουσία των 
πλωτών γεωτρύπανων στην κυπρια-
κή ΑΟΖ, ως και οι αµφισβητήσεις σε 
βάρος της χώρας µας στο σύµπλεγ-
µα Καστελλόριζου (Μεγίστης), είναι 
µέρος αναθεωρητικού σχεδίου της 
Τουρκίας, ενώ πλησιάζουµε τα 100 
χρόνια από την υπογραφή της Συν-
θήκης της Λωζάννης το 1923.

Η µόνιµη παρουσία πλοίων του 
τουρκικού Ναυτικού ανοιχτά του Κόλ-
που της Σύρτης -εκτός νατοϊκών πο-

Ευρύτεροι 
σχεδιασµοί της 
Αγκυρας µέσα 
από τις συµφωνίες 
µε τη Λιβύη

 ∆ρ Αθανάσιος Ε. ∆ρούγος
∆ιεθνολόγος-γεωστρατηγικός αναλυτής

 Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ του 
Ελληνα πρωθυπουργού 
µε τον Τούρκο Πρόεδρο, 
στο περιθώριο της Συνό-
δου του ΝΑΤΟ στο Λον-
δίνο στις 3 ∆εκεµβρίου, 
ήταν κρίσιµη. Οχι γιατί θα 
µπορούσε να αλλάξει τη 
δύσκολη συγκυρία που βιώνουν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, µε ευθύνη βε-
βαίως της Αγκυρας, αλλά γιατί επιβεβαίωσε ότι τα τελευταία είκοσι χρόνια, 
που έχουν περάσει χωρίς µείζονα κρίση και µε την αντιπαράθεση σε χαµη-
λά, ελεγχόµενα επίπεδα, έχουν διαµορφώσει µια εύθραυστη θετική κληρο-
νοµιά: Οι δίαυλοι επικοινωνίας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο παραµένουν 
ανοιχτοί και λειτουργικοί. Αλλες εποχές, µια τέτοια συνάντηση, µε την Τουρ-
κία να προσπαθεί σταθερά να δηµιουργήσει τετελεσµένα αµφισβήτησης της 
ελληνικής κυριαρχίας και των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωµάτων, θα ήταν 
εξαιρετικά δύσκολη και πολιτικά επιζήµια για την όποια ελληνική κυβέρνηση. 

Τα «καλά» νέα, όµως, σταµατούν εδώ. Αν δεν υπάρξει µια δραµατική υπα-

 Κώστας Υφαντής
Καθηγητής ∆ιεθνών Σχέσεων 
στο Πάντειο Πανεπιστήµιο και 
επισκέπτης καθηγητής στο 
Πανεπιστήµιο Kadir Has της 
Κωνσταντινούπολης

Τι πρέπει να 
κάνουµε τώρα 
µε τον σουλτάνο

Τ
ις κρίσιµες εξελίξεις στις σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας 
µετά την υπογραφή µνηµονίου της γειτονικής µας χώ-
ρας µε τη Λιβύη αναλύουν στη σηµερινή Realnews πέ-

ντε διακεκριµένοι καθηγητές και διεθνολόγοι. Οι Αθανάσιος 
∆ρούγος, Κώστας Υφαντής, Πέτρος Λιάκουρας, Σάββας Κα-
λεντερίδης και Γεώργιος Φίλης παραθέτουν στα άρθρα τους 
τις επόµενες κινήσεις στις οποίες θα πρέπει να προβεί η χώ-
ρα µας για να διαχειριστεί σωστά την κρίση.

Πέντε διακεκριµένοι καθηγητές 
και διεθνολόγοι αναλύουν στην 
«R» τις επόµενες κινήσεις που 
πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα

Ετοιµότητα και 
αποφασιστικότητα 

χωρίς όρια

 Σάββας  

Καλεντερίδης
Συγγραφέας-
δηµοσιογράφος
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ναχώρηση της Τουρκίας από τη φαιδρή απόπειρα 
συμφωνίας οριοθέτησης με τη Λιβύη, τότε δύσκολα 
θα αποφορτιστεί η ένταση. Αν πρέπει να κάνουμε 
μια πρόβλεψη στη βάση των μέχρι τώρα εξελίξεων 
και με διακηρυγμένη σε όλα τα επίπεδα την αναθε-
ωρητική συμπεριφορά της Αγκυρας, τότε το απαι-
σιόδοξο σενάριο είναι το επικρατέστερο: Ο τουρ-
κικός σχεδιασμός δεν θα μεταβληθεί πριν η Αγκυ-
ρα να ικανοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος των δι-
εκδικήσεών της στην Κύπρο και στο Αιγαίο. Σε αυ-
τό το σενάριο, η Αθήνα έχει συγκεκριμένες επιλο-
γές. Πρώτον, τα κανάλια επικοινωνίας με την Αγκυ-
ρα θα πρέπει να διατηρηθούν ανοιχτά. Η απόφαση 
της Αθήνας να μην αναστείλει την τεχνική συζήτη-
ση για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης είναι 
σωστή, όσο και αν κάποιοι και κάποιες στο εσωτε-
ρικό θα σπεύσουν να καταγγείλουν αυτή την από-
φαση ως ενδοτική. Οι ανόητοι ενδημούν παντού. 
Οι προθέσεις της Αθήνας πρέπει να εκπέμπονται 
χωρίς την παραμικρή πιθανότητα παρανόησης.

Δεύτερον, όσα τα πρόδρομα σημάδια μιας κρί-
σης είναι έντονα, είναι κρίσιμο το εσωτερικό μέτω-
πο να είναι όσο ισχυρό γίνεται. Η ευθύνη ανήκει εξί-
σου σε όλους. Οπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες, 
είναι σίγουρο ότι και στα καθ’ ημάς υπάρχουν εκεί-
νες οι δυνάμεις που θα προσπαθήσουν να εκμεταλ-
λευτούν πολιτικά την κατάσταση. Ομως, η οικοδό-
μηση και η ανθεκτικότητα ενός πλειοψηφικού μετώ-
που είναι ζωτικής σημασίας. Η κυβέρνηση έχει ευ-
θύνη να ενημερώνει και οι δημοκρατικές πολιτικές 
δυνάμεις οφείλουν να συμπαρατάσσονται. Χωρίς 
αμφιβολία, η στήριξη δεν μπορεί να είναι άκριτη. 
Τα λάθη πρέπει να επισημαίνονται και οι ιδέες να 
κατατίθενται, όμως ο καιρός της δημόσιας κομμα-
τικής αντιπαράθεσης δεν είναι όταν καίει το σίδε-
ρο. Τρίτον, ο διπλωματικός ακτιβισμός της Αθήνας 
δεν μπορεί και δεν πρέπει να μειωθεί. Οι γραμμές 
με Βρυξέλλες, Ουάσιγκτον, Παρίσι, Βερολίνο, Κάι-
ρο, Τελ Αβίβ, αλλά και Μόσχα και Πεκίνο, θα πρέπει 
να είναι διαρκώς ανοιχτές. Προφανώς, οι προσδο-
κίες για συμπαράσταση δεν είναι ίδιες από όλους, 
αλλά τα μηνύματα της Αθήνας πρέπει να είναι δυ-
νατά και ξεκάθαρα.

Τέλος, χωρίς καμία απολύτως πολεμοκάπηλη διά-
θεση, η ετοιμότητα και η αποφασιστικότητα, σε πε-
ρίπτωση που η τουρκική κυβέρνηση έχει αποφασί-
σει να ανοίξει την πόρτα του φρενοκομείου, πρέπει 
να είναι χωρίς όρια. Ο φόβος έχει οσμή.

στρατού του Προέδρου της Λιβύης, που υπέγρα-
ψε το επαίσχυντο μνημόνιο με την Τουρκία. Ολα 
όσα αναφέρονται παραπάνω δεν αποτελούν αντα-
νακλαστικές κινήσεις της Αγκυρας, αλλά μέρος ενός 
ευρύτερου εθνικού σχεδίου επέκτασης της τουρκι-
κής επιρροής σε χώρες που πριν από έναν αιώνα 
ανήκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ένα σχέ-
διο που επεξεργάστηκαν ενδελεχώς οι υπηρεσίες 
του τουρκικού κράτους και εγκρίθηκε από το Συμ-
βούλιο Εθνικής Ασφάλειας, για να υλοποιηθεί στα-
διακά και αναλόγως των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η συνάντηση Μη-
τσοτάκη - Ερντογάν στο Λονδίνο, στο περιθώριο της 
Συνόδου του ΝΑΤΟ, μια συνάντηση που έγινε υπό 
τη σκιά της υπογραφής των προαναφερθέντων μνη-
μονίων, της δημοσίευσης του χάρτη από το τουρ-
κικό υπουργείο Εξωτερικών με την τουρκική ΑΟΖ 
στην ανατολική Μεσόγειο, με βάση τον οποίο μη-
δενίζονται η ελληνική και η υφαλοκρηπίδα της Κύ-
πρου, και υπό το βάρος των δηλώσεων του ίδιου 
του Ερντογάν και άλλων κυβερνητικών αξιωματού-
χων ότι «η τουρκική υφαλοκρηπίδα εκτείνεται εκεί 
που την έχουμε ορίσει εμείς και δεν συζητάμε με 
κανέναν για την οριοθέτησή της», στην ουσία ήταν 
μια απόδειξη της αδυναμίας της Ελλάδας να αντιμε-
τωπίσει την τουρκική επιθετικότητα, που εντάσσε-
ται σε ένα ευρύτερο νεοοθωμανικό σχέδιο επέκτα-
σης της επιρροής της Αγκυρας. Και ένα τέτοιο σχέ-
διο δεν αντιμετωπίζεται με πυροσβεστικές ενέργει-
ες, αλλά μόνο με εθνική στρατηγική, την οποία δυ-
στυχώς δεν έχει η Ελλάδα.

 Τα γεγονοΤα που ακολούθησαν τη δημοσιοποίηση της επιστο-
λής της Τουρκίας της 13ης Νοεμβρίου 2019 στα Ηνωμένα Εθνη με 
τις διεκδικήσεις της, περιφρονώντας τις ελληνικές διεκδικήσεις των 
νησιών και της Κύπρου, σε ολόκληρη την ανατολική Μεσόγειο από 
την Κρήτη μέχρι την Κύπρο είναι μοναδικά. Η επιστολή έγινε γνω-
στή στην Αθήνα στις 26 Νοεμβρίου και απαντήθηκε αυθημερόν. 
Την επομένη, με τηλεοπτική κάλυψη υπεγράφησαν δύο μνημόνια 
συνεννόησης, το ένα για την οριοθέτηση των θαλάσσιων αρμοδι-
οτήτων στη Μεσόγειο ανάμεσα στην Τουρκία και τη διεθνώς ανα-
γνωρισμένη κυβέρνηση της Λιβύης. Το 
περιεχόμενο του μνημονίου για τις θα-
λάσσιες αρμοδιότητες κρατήθηκε μυ-
στικό για ημέρες, μέχρι που κυρώθηκε 
την 5η Δεκεμβρίου. Μία ημέρα μετά τη 
συνάντηση του Ελληνα πρωθυπουργού 
και του Τούρκου Προέδρου, στο περιθώ-
ριο της επετειακής Συνόδου του ΝΑΤΟ.  

Το μνημόνιο αυτό είναι μια συμφωνία 
που ορίζει θαλάσσια όρια με συντεταγ-
μένες και διατάξεις περί θέσεως σε ισχύ, 
περί διευθετήσεων διαφορών, περί τρο-
ποποιήσεώς της, καθώς και για την υπο-
χρεωτική πρωτοκόλληση στα Ηνωμένα 
Εθνη. Η ολοκλήρωση των εσωτερικών 
διαδικασιών, δεδομένων των συνθηκών 
της έωλης συνταγματικότητας που δια-
τρέχει το σύνολο των διεθνών ενεργει-
ών της αναγνωρισμένης κυβέρνησης της 
Λιβύης, έληξε με την έγκριση του Προε-
δρικού Συμβουλίου. Παρακάμφθηκε η 
έγκριση του Κοινοβουλίου.  

Το μνημόνιο καθορίζει μια λεπτή σε 
πλάτος ζώνη υφαλοκρηπίδας και Απο-
κλειστικής Οικονομικής Ζώνης διαγωνί-
ως από το νοτιοδυτικό άκρο της Τουρκίας ως την ανατολική πλευρά 
της Λιβύης. Οι εκατέρωθεν ακτογραμμές βάσης είναι αρκετά στε-
νές, η δε οριοθετική γραμμή έχει μήκος μόλις 18,5-19 ναυτικά μί-
λια. Η υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας, κατά το μνημόνιο, όπως διόρ-
θωσε τις συντεταγμένες το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, εκμη-
δενίζει την επήρεια της Ρόδου, της Καρπάθου, της Κάσου και της 
ανατολικής ακτής της Κρήτης. 

Η προτεινόμενη από την Τουρκία οριοθέτηση είναι αδιανόητη, 
διότι παρεμβάλλονται ελληνικά νησιά, τα οποία έχουν επήρεια. Αυ-
τήν την επήρεια μάχεται η Αγκυρα, με το να διακηρύσσει ότι τα νη-
σιά αυτά μετά το όριο της αιγιαλίτιδας ζώνης τους δεν μπορούν να 
διεκδικούν υφαλοκρηπίδα. Ετσι αυθαίρετα, κάτι που ούτε το Διε-
θνές Δικαστήριο δεν θα δεχόταν χωρίς χρήση των κριτηρίων που 
θέτει. Τα νησιά αυτά συνθέτουν το τόξο Ρόδου, Καρπάθου, Κά-

σου και Κρήτης, που είναι το αναμφισβήτητο για καθένα νησί ση-
μείο βάσης προοπτικής οριοθέτησης της Ελλάδας με την Αίγυπτο. 
Εκμηδενίζεται η επήρεια των νησιών, προκειμένου να ικανοποιη-
θεί η προβολή των τουρκικών νοτιοδυτικών ακτών προς τη Λιβύη. 

Με τη σπουδή της η Τουρκία αποκαλύπτει και τις επιδιώξεις της 
να προκαταλάβει την Ελλάδα. Να κατοχυρώσει τα τετελεσμένα, μέ-
σα από είδος συμφωνίας που το αντικείμενό της ενέχει νομικά προ-
βλήματα. Να εξουδετερώσει την επήρεια των νησιών. Να ματαιώ-
σει την προσδοκία της Ελλάδας και να της στερήσει να ασκήσει τα 

ipso facto δικαιώματά της που παράγουν 
τα νησιά της, που είναι η μόνη πρόσβα-
σή της στην ανατολική Μεσόγειο. Να την 
εμποδίσει σκοπίμως από την οριοθέτηση 
με την Αίγυπτο. 

Η Τουρκία αποκλείει την ευλόγως νό-
μιμο δικαιούχο, την Ελλάδα, από το να 
οριοθετήσει και απολαύσει τα δικαιώμα-
τά της, προκειμένου να αποκτήσει δικαι-
ώματα βάσει μιας συμφωνίας με μια χώ-
ρα, τη Λιβύη, η οποία μαστίζεται από μια 
συνταγματική κρίση που έχει προκαλέσει 
ο πολυετής εμφύλιος. Και την οποία χώ-
ρα εκμεταλλεύεται πολιτικά προκειμένου 
να πετύχει ένα όφελος που υπό συνθήκες 
νομιμότητας δεν θα πετύχαινε. Θα ήταν δι-
αφορετική η επιλογή της Λιβύης υπό άλ-
λο ομαλό καθεστώς. Προκαλείται έτσι ζη-
μία στην Ελλάδα. Η παράπλευρη αρνητι-
κή συνέπεια μιας τέτοιας κίνησης είναι ότι 
θα αποστερηθεί και η Αίγυπτος από ένα 
σημαντικό ποσοστό υφαλοκρηπίδας, το 
οποίο θα της απέφερε η λογική οριοθέτη-
ση με την Ελλάδα. 

Ακόμη, δε, είναι παραβατική και κακό-
πιστη συμπεριφορά ότι η οριοθέτηση με βάση τις αρχές ευθυδικί-
ας, αποκλείοντας τα νησιά, αποσκοπεί στη ζημίωση της Ελλάδας. 
Οι αρχές δεν ίσχυσαν μεταξύ των συμβαλλομένων, αλλά χρησιμο-
ποιήθηκαν αυθαίρετα, και ως προς την ερμηνεία και ως προς την 
εφαρμογή, για να εκμηδενισθεί η επήρεια των ελληνικών νησιών. 
Πλην, όμως, η Ελλάδα δεν είναι συμβαλλόμενη και στο μνημόνιο 
αυτό επιβάλλεται μια μέθοδος οριοθέτησης χωρίς τη συναίνεσή 
της. Το μνημόνιο αμφισβητείται από την Ελλάδα. Δεν είναι αντιτά-
ξιμο έναντι της Ελλάδας. 

Παρότι θα ήταν δυνατόν να λυθούν πολλές από τις εκατέρωθεν δι-
εκδικήσεις μέσω επαφών και διαλόγου αντί της μονομέρειας, εντού-
τοις η Τουρκία προχώρησε σε αυτή την αδιανόητη κίνηση. Η προ-
σέγγισή μας για μια συνολική οριοθέτηση χωρίς τετελεσμένα, αν 
και φαίνεται να απομακρύνεται, πρέπει εις πείσμα να επιδιώκεται.

 Κρίσίμο παράγοντα για τα εθνικά ζητήματα του Ελληνισμού 
στον γεωγραφικό και ζωτικό χώρο γεωπολιτικής, γεωοικονομικής και 
γεωπολιτισμικής δράσης του, που μπορούμε να ορίσουμε ως τον 
υδάτινο άξονα Μαύρη Θάλασσα - Στενά 
- Αιγαίο - ανατολική Μεσόγειος, αποτελεί 
το πώς αντιμετωπίζονται τα εθνικά μας 
δίκαια από τους παγκόσμιους γεωπολι-
τικούς δρώντες, όπως οι ΗΠΑ.

Μέσα στο πλαίσιο αποσαφήνισης της 
επίσημης πολιτικής της Ουάσιγκτον ανα-
φορικά με μια παράμετρο των ελληνο-
τουρκικών ζητημάτων, του Κυπριακού, 
και συγκεκριμένα του ζητήματος των θα-
λάσσιων ζωνών, υπήρξε ερώτημα προς 
το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, το 
οποίο σε μετάφραση έχει ως εξής: «Ακο-
λούθως των συναντήσεων στο υψηλότε-
ρο επίπεδο στην Ελλάδα και στην Κύπρο, 
με τις ηγεσίες των κρατών αυτών, είναι 
οι Ηνωμένες Πολιτείες πεπεισμένες και 
σκοπεύουν να ζητήσουν -επισήμως μέ-
σω μιας δήλωσης- από την Τουρκία να 
απόσχει από παράνομες δραστηριότη-
τες εξόρυξης όχι από τα διεθνή ύδατα, 
αλλά από την Αποκλειστική Οικονομι-
κή Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας;».

Η απάντηση από το υπουργείο Εξω-
τερικών των ΗΠΑ, με ημερομηνία 26 
Νοεμβρίου 2019 και μέσω ηλεκτρονι-
κού μηνύματος, ήταν αφοπλιστική: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι 
σταθερές στο μήνυμά τους αναφορικά με τις δραστηριότητες εξό-

ρυξης σε περιοχές για τις οποίες η Κύπρος ισχυρίζεται (claims) ως 
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της…».

Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό πως οι ΗΠΑ δεν προχωρούν στο αυ-
τονόητο, δηλαδή να χαρακτηρίσουν πα-
ράνομες τις τουρκικές δράσεις και να ανα-
γνωρίσουν Αποκλειστική Οικονομική Ζώ-
νη στην Κύπρο.

Η συγκεκριμένη στάση έχει να κάνει 
μεν με ευρύτερα γεωπολιτικά συμφέρο-
ντα των ΗΠΑ, όμως η τήρηση υποτιθέμε-
νων «ίσων αποστάσεων», πρώτον, εξισώ-
νει «θύτη» και «θύμα», δεύτερον, ενισχύει 
την προκλητικότητα της Τουρκίας, με εμ-
φανές αποτέλεσμα το μνημόνιο που υπέ-
γραψε με τη Λιβύη, τρίτον, οδηγεί, αντί να 
απομακρύνει, την περιοχή σε κρίση και κυ-
ρίως αποδεικνύει πως το ελληνικό πολιτικό 
σύστημα για δεκαετίες αδυνατεί να πείσει 
για το αυτονόητο.

Και τώρα τι κάνουμε; Συντασσόμενοι 
όλοι πίσω από μια ιστορικής σημασίας δι-
πλωματική, περιφερειακή και παγκόσμια 
εκστρατεία υπεράσπισης των εθνικών δι-
καίων μας και πείθοντας τόσο την Τουρκία 
όσο και τη διεθνή κοινότητα για την απο-
φασιστικότητα υπεράσπισης των κυριαρ-
χικών μας δικαιωμάτων ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ, κα-
θοδηγούμε τις εξελίξεις και δεν τις ακολου-
θούμε. Το έθνος των Ελλήνων, σφυρηλα-

τώντας την εθνική του ενότητα και το φρόνημα, θα καταδείξει σε 
εχθρούς και φίλους πως δεν αποτελεί βορά στις επιδιώξεις τους.

Το μνημόνιο 
του 2019 στο 
μικροσκόπιο

Οι ΗΠΑ, η 
κυπριακή ΑΟΖ 

και η «απάντηση» 
του Ελληνισμού

 Πέτρος Λιάκουρας
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του Πανεπιστημίου Πειραιώς
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