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Ανταπόκριση, Βρυξέλλες

Του ΘΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Π
ροσπάθεια επανέναρξης του διαλόγου 
µε την Τουρκία για την επίλυση του Κυ-
πριακού και των ανοιχτών ζητηµάτων 

σε σχέση µε την Ελλάδα, δηλαδή τον καθορισµό 
υφαλοκρηπίδας, θα ξεκινήσει η Ε.Ε., µε συνδυα-
σµένες ενέργειες του ύπατου εκπροσώπου Ζο-
σέπ Μπορέλ υπό το ειδικό βάρος της γερµανι-
κής προεδρίας στην Ε.Ε. Σύµφωνα µε αποκλει-
στικές πληροφορίες της Realnews, η Γερµανία 
είναι διατεθειµένη, αν συµφωνούν η Κύπρος 
και η Ελλάδα, να αναλάβει πρωτοβουλίες για 
την επανέναρξη του διαλόγου σε όλα τα επίπε-
δα. Τη σχετική πρόταση κοµίζει στην Αγκυρα ο 
Μεβλούτ Τσαβούσογλου µετά τη συνάντησή 
του µε τον υπουργό Εξωτερικών της Γερµανί-
ας, Χάικο Μάας. 

Η πρόταση για επανέναρξη του διαλόγου θα 
µεταφερθεί στην Αγκυρα και θα εξειδικευτεί από 
τον Ζ. Μπορέλ, ο οποίος θα βρεθεί στην Τουρ-
κία τη ∆ευτέρα και την Τρίτη. Η επίσκεψη προ-
ετοιµάζεται ήδη από τα µέσα Ιουνίου και «κλεί-
δωσε» το πρωί της Πέµπτης, µετά τη συνάντηση 
Μάας - Τσαβούσογλου στο Βερολίνο. 

Το τελεσίγραφο
Σύµφωνα µε αποκλειστικές πληροφορίες της 
«R», ο υπουργός Εξωτερικών της Γερµανίας Χ. 
Μάας δεν µίλησε µε τον Μ. Τσαβούσογλου µό-
νο για τον τουρισµό. Του έθεσε ένα πολύ σκλη-
ρό δίληµµα, γνωρίζοντας πλήρως την κατά-
σταση της τουρκικής οικονοµίας: να σταµατή-
σει τις ερευνητικές δραστηριότητες και να επι-
στρέψει στο τραπέζι του διαλόγου. Ζήτησε από 
την Τουρκία να κάτσει στο τραπέζι µε την Κύ-
προ και µε την Ελλάδα -σε διαφορετικό χρόνο 
µε την καθεµία- και να αρχίσει διπλωµατική συ-
ζήτηση, ενώ, αν θέλει να σώσει τα προσχήµα-
τα, ας επικαλεστεί τον κορωνοϊό για την παύση 
των ερευνών στην κυπριακή ΑΟΖ και τις κινή-
σεις πέριξ της Κρήτης. Για τον ίδιο λόγο, οι συ-
νοµιλίες µε την Κύπρο µπορούν να γίνουν στο 
πλαίσιο µιας νέας πενταµερούς διάσκεψης για 
την επίλυση του Κυπριακού. Με την Ελλάδα τα 
πράγµατα είναι πιο απλά και διπλωµατικοί δί-
αυλοι υπάρχουν. Αν, όµως, δεν το κάνει, η Ε.Ε. 
δεν θα αρχίσει καν να συζητά µαζί της για βίζα, 
τελωνειακή ένωση, κονδύλια (ΙPA-II), ξεπάγωµα 
της επενδυτικής δραστηριότητας της ΕΤΕπ, πα-
ραγγελίες, εργοστάσια. Επίσης, ανοιχτό είναι το 
ενδεχόµενο και νέων κυρώσεων στις 13 Ιουλίου. 

Σύµφωνα µε τις ίδιες πληροφορίες, η γερµα-
νική πλευρά θεωρεί ότι η κατάσταση έχει φτά-
σει στο απροχώρητο και οι κινήσεις της Τουρ-
κίας στη Λιβύη, οι ανακοινώσεις για εξορύξεις 
και το σκηνικό στον Εβρο είναι το κερασάκι στην 
τούρτα µιας πολύ προβληµατικής σχέσης που 
επιδεινώθηκε µε δύο αφορµές: την κατάρρευ-
ση των διαπραγµατεύσεων για την επίλυση του 
Κυπριακού πριν από 3 χρόνια και το αποτυχη-
µένο πραξικόπηµα κατά του Ερντογάν. Η Γερ-
µανία εκτιµά ότι η Ε.Ε. στήριξε την Τουρκία όσο 
κανείς άλλος, και οικονοµικά και σε σχέση µε το 
προσφυγικό (η Τουρκία φιλοξενεί 4 έως 6 εκα-
τοµµύρια πρόσφυγες), αλλά η Τουρκία ανταπο-
κρίθηκε µόνο µερικώς στις υποχρεώσεις της. Η 
γειτονική χώρα χρειάζεται τα ευρωπαϊκά χρή-
µατα περισσότερο από ποτέ και η δυνατότητα 
να εκβιάζει µε το προσφυγικό µειώθηκε θεαµα-
τικά µετά τα γεγονότα του διµήνου Φεβρουαρί-
ου - Μαρτίου. Οι πρόσφατες δηµόσιες δηλώσεις 
τόσο της καγκελαρίου Αγκελα Μέρκελ όσο και 
του υπουργού Εξωτερικών της Γερµανίας δεν 
αφήνουν κανένα περιθώριο παρερµηνείας. Αν 
µη τι άλλο, η γερµανική πλευρά θέλει να συµ-
βάλει στην αποκλιµάκωση.

∆ιπλωµατικές πηγές της «R» σηµειώνουν ότι 
«αυτή η φορά δεν είναι όπως οι άλλες» και εξη-
γούν πως όλοι είναι έτοιµοι για όλα τα ενδεχόµε-

Πρωτοβουλία Μέρκελ
για εκτόνωση της έντασης
Ευρωπαϊκή 
Ενωση και 
Γερµανία καλούν 
την Τουρκία 
να σταµατήσει 
τις ερευνητικές 
δραστηριότητες 
και να ξεκινήσει 
τον διάλογο µε την 
Ελλάδα και την 
Κύπρο

OΤΑΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τάσσος Παπαδόπουλος απο-
φάσισε να εκμεταλλευτεί η Κύπρος ως χώρα κυρίαρ-
χη τον υποθαλάσσιο πλούτο της, πίστευε ότι θα απο-
κτούσε μέσω εταιρειών-ενεργειακών κολοσσών, οι 
οποίες θα αναλάμβαναν το έργο εξόρυξης, συμμαχίες 
με κράτη ισχυρά. Η Τουρκία, η οποία από το 1974 πα-
ρανόμως κατέχει ένα τμήμα της Κύπρου, εκτίμησε τό-
τε ο Πρόεδρος, δεν θα μπορούσε να υποστηρίξει «κό-
ντρα» στους διεθνείς νόμους ότι έχει δικαίωμα να εκ-
μεταλλευθεί τέτοιους πόρους ανεξάρτητου και κυρίαρ-
χου κράτους. Απέφυγε, παρά τις ασκηθείσες τότε πιέ-
σεις, ο Τάσσος Παπαδόπουλος την υπογραφή του κα-
τάπτυστου σχεδίου Ανάν, που στόχευε μεταξύ άλλων 
στη συνεκμετάλλευση των κοιτασμάτων, με τη δήλω-
ση «παρέλαβα κράτος, δεν θα παραδώσω κοινότητα». 
Οπότε δεν απέμενε στην Τουρκία παρά να ανακοινώ-
σει ότι έχει αυτή η ίδια δικαιώματα επ’ αυτού του πλού-
του και ότι προτίθεται να τον εκμεταλλευτεί. Ο νυν Πρό-
εδρος, Νίκος Αναστασιάδης, κατ’ επίκληση του οφειλό-
μενου σεβασμού προς την Κύπρο ως κυρίαρχη κρατι-
κή οντότητα, βάσει των κανόνων Διεθνούς Δικαίου και 
των κοινοτικών, ζήτησε παρέμβαση της Ε.Ε. υπέρ του 
κράτους του και πέτυχε να αναγνωριστεί ότι η Τουρκία 
με μια τέτοια διεκδίκηση καταστρατηγεί κυριαρχικά δι-

καιώματα της Κύπρου. Το ίδιο πέτυχε, ήτοι να αναγνω-
ριστεί η τουρκική παραβατικότητα, η Ελλάδα. Πρόσφα-
τα, όμως, ο Πρόεδρος Ν. Αναστασιάδης σάλπισε υπο-
χώρηση. Δήλωσε ότι, αν η αντιπαράθεση με την Τουρ-
κία συνεχιστεί, «κινδυνεύει ο κυπριακός Ελληνισμός με 
αφανισμό»! Αυτή τη δήλωση δεν μπορείς να τη χαρα-
κτηρίσεις «καλή». Γιατί θέτει υπό το πρίσμα φόβου την 
ισχύ των νόμων που εξ ορισμού ως κοινής αποδοχής 
διασφαλίζουν έναν κοινό τόπο συνεννόησης μεταξύ 
κρατών προς αποφυγή συγκρούσεων, όπως και προ-
στασία σε εμφάνιση τέτοιας. Κύπρος και Ελλάδα, μέ-
χρι τώρα, είχαν κοινή στρατηγική περί οχύρωσής των 
πίσω από τέτοιους κανόνες διεθνούς νομιμότητας. Δεν 
άνοιγαν διάλογο με την Τουρκία για ζητήματα κυριαρ-
χίας, στα οποία συγκαταλέγονται η οικονομική εκμε-
τάλλευση τέτοιων κοιτασμάτων. Μετά, όμως, από αυτή 
την «ηττοπαθή» δήλωση του Ν. Αναστασιάδη, μάλλον 
η Τουρκία θα επιδιώξει να φοβίσει κι εμάς, μήπως και 
σαλπίσουμε υποχώρηση και καταγράψει «κέρδη». Δεν 
κινδυνεύουμε λοιπόν τόσο από το τουρκολυβικό μνη-
μόνιο, που ξέρουμε ότι είναι «πρόσχημα» για να ιδιοποι-
ηθεί η Τουρκία μέρος του υποθαλάσσιου πλούτου μας, 
όσο από το αν εκφοβιστούμε. Ο Ελληνισμός δοκιμά-
στηκε κι άλλοτε με αφανισμό, αλλά επέζησε.  

∆εν φοβόµαστε

να. Αυτό που δεν είναι σαφές -και την απάντηση θα δώ-
σουν Ελλάδα και Κύπρος- είναι το τι θα προηγηθεί: οι συ-
νοµιλίες µε την Ελλάδα ή µια πενταµερής για το Κυπριακό; 

Στις Βρυξέλλες ακούν τις τουρκικές κατηγορίες ότι η Ε.Ε. 
είναι «ελληνική λέσχη» και ότι «δεν αποτελεί έντιµο µεσο-
λαβητή», αλλά διπλωµάτες και πολιτικοί προϊστάµενοι αδι-
αφορούν και τονίζουν: «∆ιάλογος ή τίποτα». 

Αξίζει, βεβαίως, να σηµειωθεί ότι η εξάµηνη κυλιόµε-
νη προεδρία του Συµβουλίου των κρατών-µελών της Ε.Ε. 
δεν περιλαµβάνει την εξωτερική πολιτική. Ο ύπατος εκ-
πρόσωπος (τώρα ο Ζ. Μπορέλ) προεδρεύει του Συµβου-
λίου των Εξωτερικών Υποθέσεων και ο πρόεδρος του Ευ-
ρωπαϊκού Συµβουλίου (τώρα ο Σαρλ Μισέλ) της Συνό-
δου Κορυφής των «27». Ως εκ τούτου, τα µόνα όργανα 
αρµόδια για τη χάραξη της κοινής εξωτερικής πολιτικής 
και της πολιτικής ασφάλειας και άµυνας της Ε.Ε. λειτουρ-
γούν ασχέτως εξάµηνης προεδρίας, εδώ και 11 χρόνια. 
Αξίζει να σηµειωθεί ακόµη ότι το ευρωπαϊκό Κοινοβού-

λιο δεν έχει καµία απολύτως αρµοδιότητα για 
θέµατα εξωτερικής πολιτικής, εκ της συνθήκης 
λειτουργίας της Ε.Ε. Η συζήτηση στην Ολοµέ-
λεια της 9ης Ιουλίου θα είναι απλά µια συζήτη-
ση, χωρίς καµία πρακτική ή ουσιαστική συνέ-
χεια. Η πραγµατικά κρίσιµη ηµεροµηνία είναι 
η 13η Ιουλίου - ηµέρα συνεδρίασης του Συµ-
βουλίου των Εξωτερικών Υποθέσεων, µε απο-
κλειστικό αντικείµενο την Τουρκία. Οι ηγέτες στη 
Σύνοδο της 17ης Ιουλίου θα υιοθετήσουν πο-
λιτικά τα κείµενα του Συµβουλίου των Εξωτερι-
κών Υποθέσεων.

Ωστόσο, αυτό το εξάµηνο, χρονικά και συµ-
βολικά, θεωρείται από τους διπλωµάτες στις 
Βρυξέλλες καλή αφορµή και ευκαιρία ώστε 
το πολιτικό βάρος της Γερµανίας να µπει δευ-
τερογενώς πίσω από τους κοινούς ευρωπαϊ-
κούς στόχους. 

του ΜΑΚΗ ΤΖΙΦΡΑ*

η άποψη

*Νοµικού
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γειο. Ωστόσο, οι προσπάθειες εξεύρε-
σης τέτοιων λύσεων µέχρι στιγµής δεν 
έχουν αποδώσει. 

Στις συζητήσεις που θα έχει η Φ. Παρλί 
στην Αθήνα θα φανεί το κατά πόσο κο-
ντά βρισκόµαστε σε αυτή την ελληνο-
γαλλική στρατιωτική συνεργασία που 
θα αλλάξει τα δεδοµένα στην περιο-
χή. Η παρουσία φρεγατών «Fremm» 
και πολύ περισσότερο αυτή των υπερ-
σύγχρονων µαχητικών αεροσκαφών 
«Rafale» µπορεί να αποτελέσει ένα «δί-
χτυ ασφαλείας». 

Είναι δεδοµένο ότι η προσπάθεια υλοποί-
ησης αυτής της στρατιωτικής συµφωνίας µετα-
ξύ Ελλάδας και Γαλλίας θα προκαλέσει αντιδράσεις - και όχι µό-
νο από την Τουρκία. Αυτές είναι αναµενόµενες. Θα είναι απί-
θανο να µην υπάρξουν πιέσεις από το ΝΑΤΟ, αλλά και από µε-
µονωµένες χώρες -η Γερµανία πρώτη από όλες- για να µην τε-
θεί σε ισχύ µια τέτοια συνεργασία.

Το ΝΑΤΟ δεν θα «καταπιεί» εύκολα την... ακύρωσή του από 
τη µεγάλη στρατιωτική δύναµη Γαλλία και η Γερµανία είναι προ-

p.karvounopoulos@realnews.gr

Του ΠΑΡΙ ΚΑΡΒΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ

Σ
τρατιωτική συνεργασία εκτός «οµπρέ-
λας ΝΑΤΟ» βρίσκεται στα σκαριά µετα-
ξύ Γαλλίας και Ελλάδας. Μια συνεργασία 

που ενδέχεται να οδηγήσει σε αναβαθµισµέ-
νη ναυτική και αεροπορική παρουσία των Γάλ-
λων στο Αιγαίο, αλλά και στην ανατολική Με-
σόγειο. Προς το παρόν «τρέχει» ήδη το σχέδιο 
συγκρότησης ναυτικής δύναµης, στην οποία θα 
συµµετέχουν πλοία από Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα 
και Κύπρο, ωστόσο Αθήνα και Παρίσι «φλερ-
τάρουν» και µε µια πιο στενή στρατιωτική συ-
νεργασία, πάντα εκτός «οµπρέλας του ΝΑΤΟ».

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εµανουέλ Μακρόν είχε 
χαρακτηρίσει το ΝΑΤΟ «εγκεφαλικά νεκρό» και, 
µετά το επεισόδιο µεταξύ τουρκικού και γαλλι-
κού πολεµικού πλοίου ανοιχτά της Λιβύης, αι-
σθάνεται δικαιωµένος για τη δήλωσή του. Η 
Γαλλία, η ισχυρότερη στρατιωτική δύναµη του 
ΝΑΤΟ µετά την αποχώρηση της Βρετανίας, δεν 
µπορεί να ανεχθεί τη φιλοτουρκική στάση της 
Συµµαχίας, αν και αυτό είναι µάλλον... αφορ-
µή. Η αιτία είναι ότι Παρίσι και Αγκυρα έχουν 
αυτή την περίοδο αντικρουόµενα συµφέροντα 
στη Μεσόγειο και στη Λιβύη και ο Μακρόν φέ-
ρεται διατεθειµένος να στείλει ένα ηχηρό µή-
νυµα στις Βρυξέλλες, δηµιουργώντας στρατι-
ωτικές συνεργασίες εκτός ΝΑΤΟ! Η Ελλάδα εί-
ναι η χώρα η οποία έχει κάθε λόγο να συζητή-
σει ένα τέτοιο ενδεχόµενο.

Το επεισόδιο της 10ης Ιουνίου ανοιχτά της 
Λιβύης, κατά το οποίο η τουρκική φρεγάτα 
«Oruçreis» στόχευσε και πραγµατοποίησε επι-
θετικούς ελιγµούς κατά της γαλλικής φρεγάτας 
«Courbet», ενδέχεται να δροµολογήσει πολύ 
πιο σηµαντικές εξελίξεις από τις αναµενόµε-
νες. Η Γαλλία απαίτησε να ληφθούν µέτρα και 
ο γ.γ. του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενµπεργκ, που έχει 
αρχίσει να προκαλεί µε τη φιλοτουρκική συ-
µπεριφορά του, απλά ανακοίνωσε ότι το θέµα 
«θα ερευνηθεί».

Η απάντηση δεν ικανοποίησε τη Γαλλία, που, 
ως πρώτο µέτρο κατά της Συµµαχίας, απέσυ-
ρε πολεµικά πλοία της από νατοϊκή επιχείρη-
ση στη Λιβύη. 

Το Παρίσι, σε αντίθεση µε την υπόλοιπη Ευ-
ρώπη και πολύ περισσότερο µε τις ΗΠΑ, έχει 
καταλάβει ότι δεν µπορούν τα «κλειδιά» της Με-
σογείου να περάσουν στα χέρια του Ρετζέπ Τα-
γίπ Ερντογάν. Ο Ντόναλντ Τραµπ και ίσως και 
ένα µέρος της αµερικανικής διοίκησης εµπιστεύ-
ονται τον Τούρκο ως «τοποτηρητή» τους, όσο 
παράδοξο κι αν είναι αυτό. Γι’ αυτό και ο Μα-
κρόν θέλει να «αναχαιτίσει» την τουρκική εξά-
πλωση, γνωρίζοντας ότι αυτό δεν µπορεί να γί-
νει µόνο µε δηλώσεις και αυστηρές συστάσεις.

Σύµφωνα µε πληροφορίες της Realnews, 
έχουν γίνει συζητήσεις ανάµεσα στην Αθή-
να και στο Παρίσι για «στενή αµυντική συνερ-
γασία». Οι συζητήσεις ξεκίνησαν στο περιθώ-
ριο των διαπραγµατεύσεων για τις φρεγάτες 
«Belharra» που θέλει η Γαλλία να πουλήσει στην 
Ελλάδα, καθώς η χώρα µας αναζητεί νέο πλοίο 

«Ασπίδα» Μακρόν
στις προκλήσεις 
του Ερντογάν!
Τι θα προβλέπει
η αµυντική 
συµφωνία που 
θα αναβαθµίσει 
τη ναυτική και 
αεροπορική 
παρουσία των 
Γάλλων στο 
Αιγαίο, αλλά και 
στην ανατολική 
Μεσόγειο

για τον στόλο της. Οπως έγραψε η «R» την περασµένη Κυρια-
κή, η Ελλάδα θα ήταν πολύ ικανοποιηµένη αν η σύµµαχος Γαλ-
λία έστελνε στο Αιγαίο µία ή δύο φρεγάτες «Fremm» και ακό-
µη καλύτερα αν µαζί µε αυτές προβλεπόταν και µεταστάθµευ-
ση µαχητικών αεροσκαφών τύπου «Rafale». Η γαλλική πλευρά 
φαίνεται ότι ύστερα από τις τελευταίες εξελίξεις µε την Τουρκία 
βλέπει θετικά αυτή την προοπτική και την εντάσσει σε µια «δι-
µερή αµυντική συµφωνία».

Ολα αυτά θα συζητηθούν σοβαρά στην επικείµενη επίσκε-
ψη της Γαλλίδας υπουργού Αµυνας, Φλοράνς Παρλί, η ηµερο-
µηνία της οποίας ακόµη δεν έχει «κλειδώσει». Η Φ. Παρλί, σε 
δηλώσεις της, έχει επισηµάνει ότι η Γαλλία επιθυµεί «πολιτικές 
λύσεις» στα µεγάλα και σοβαρά προβλήµατα που έχει προκα-
λέσει η Τουρκία όχι µόνο στην Κύπρο, αλλά σε όλη τη Μεσό-

φανές ότι δεν βλέπει µε καθόλου καλό µάτι την 
προσέγγιση Αθήνας-Παρισίων. Οχι µόνο για-
τί αυτή στρέφεται κατά της Τουρκίας, αλλά και 
επειδή δεν επιθυµεί σε καµία περίπτωση η Ελ-
λάδα να φύγει από τη δική της επιρροή και να 
περάσει σε αυτή της Γαλλίας. Αναµενόµενη εί-
ναι και η αµερικανική αντίδραση. 

Οι αντιδράσεις, βεβαίως, έχουν να κάνουν και 
µε λόγους… εξοπλιστικούς. Γερµανοί και Αµερι-
κανοί προσπαθούν να µπουν σφήνα στο πρό-
γραµµα ναυπήγησης νέων πολεµικών πλοίων 
για τον ελληνικό Στόλο. Η περαιτέρω «σύσφι-
ξη» των ελληνογαλλικών σχέσεων δεν µπορεί 
παρά να αποτυπωθεί και σε εξοπλιστικές επι-
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Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ στην 
οποία προχώρησε την Παρασκευή ο 
Γάλλος Πρόεδρος Εµανουέλ Μακρόν 
µπορεί να καθυστερήσει την υπογρα-
φή της ελληνογαλλικής αµυντικής 
συµφωνίας, καθώς, ακόµα και αν δεν 
αλλάξει πόστο η υπουργός Αµυνας 
Φλοράνς Παρλί θα υπάρξουν σίγου-
ρα αλλαγές στο επιτελείο της. Οπως, 
όµως, διαβεβαιώνουν γαλλικές πηγές 
στη Realnews, αυτό δεν θα επηρεά-
σει το περιεχόµενό της ούτε την κα-
τεύθυνση που έχει πάρει η γαλλική 
πολιτική στην ανατολική Μεσόγειο.

Oπως έχει γράψει εδώ και µήνες 
η «R», το Παρίσι παρακολουθεί µε 
µεγάλο προβληµατισµό την κλιµά-
κωση της τουρκικής προκλητικό-
τητας και ανησυχεί για ένα θερµό 
επεισόδιο ανάµεσα στην Τουρ-
κία και την Ελλάδα. Η πεποίθηση 
αυτή έχει πλέον ενισχυθεί και οι 
τουρκικές προκλητικές εξαγγελί-
ες περί γεωτρήσεων νοτίως της 

Κρήτης φέρνουν, κατά την εκτί-
µηση των Γάλλων, το θερµό επει-

σόδιο πιο κοντά. Γαλλικές κυβερνη-
τικές πηγές διαβεβαιώνουν, πάντως, 

πως αν συµβεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει 
να θεωρείται σίγουρη η εµπλοκή της 
Γαλλίας και δεδοµένη η στήριξη στη 
χώρα µας. 

Οι ίδιες πηγές διαβεβαιώνουν πως 
η αµυντική συµφωνία θα προβλέπει 
µόνιµη παρουσία του γαλλικού πο-
λεµικού ναυτικού στην περιοχή από 
την Κρήτη έως τη Λιβύη, ενώ υπό συ-
ζήτηση είναι και άλλα θέµατα, π.χ. η 
στάθµευση αεροσκαφών. ∆εν υπάρ-
χει καµιά αµφιβολία πως το ενδιαφέ-

ρον της Ελλάδας για την αγορά φρε-
γατών τύπου «Belharra» έπαιξε ση-
µαντικό ρόλο για να ξεκλειδώσει τη 
γαλλική στάση. Τα υπόλοιπα τα έκα-
νε ο σουλτάνος, ο οποίος προκάλε-

σε τη Γαλλία µέσα στην ίδια της τη 
γειτονιά. 

Η συµφωνία για τις φρεγάτες, 
όπως λένε οι γαλλικές πηγές, έχει 

κλείσει, ενώ προσθέτουν πως η Ελλά-
δα παίρνει ό,τι καλύτερο υπάρχει στον 
κόσµο αυτή τη στιγµή. Οι Γάλλοι, πά-

ντως, φρόντισαν να στείλουν ηχη-
ρό µήνυµα στην Τουρκία να 

µαζευτεί και στην κυπρια-
κή ΑΟΖ. Το πλοίο-γεωτρύ-
πανο της γαλλικής Total, 
που επρόκειτο να ξεκι-
νήσει γεωτρήσεις την 
άνοιξη του 2021, κατέ-
πλευσε, συνοδευόµενο 
από γαλλική φρεγάτα 
στη Λάρνακα και θα 
παραµείνει εκεί όλο 
τον χειµώνα, εκτός 
και αν οι έρευνες 
επισπευστούν.

ΜΑΡΙΑ ∆ΕΝΑΞΑ

Το Παρίσι ανησυχεί για θερμό επεισόδιο

∆Ε∆ΟΜΕΝΗ Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ, που θα ξεκινήσουν 
από κοινού µε τις αντίστοιχες επιτροπές του λι-
βυκού Κοινοβουλίου συνοµιλίες για την οριο-
θέτηση των θαλάσσιων ζωνών ανάµεσα στην 
Ελλάδα και τη Λιβύη, σχεδιάζει να αποστείλει η 
Αθήνα στο Τοµπρούκ, όπου εδρεύουν το Κοι-
νοβούλιο και ο πρόεδρός του Ακίλα Σάλεχ. Αυ-
τό ήταν ένα ενδιαφέρον αποτέλεσµα από την 
αιφνιδιαστική επίσκεψη του υπουργού Εξωτε-
ρικών Νίκου ∆ένδια στο Τοµπρούκ, όπου είχε 
συνάντηση µε τον πρόεδρο του λιβυκού Κοι-
νοβουλίου. Χωρίς να µπει σε περισσότερες λε-
πτοµέρειες, ο Ν. ∆ένδιας περιέγραψε στη δή-
λωσή του πού κατέληξαν οι δύο πλευρές. «Συ-
νεννοηθήκαµε για τη δυνατότητα να λειτουρ-
γήσει ελληνικό προξενείο στη Βεγγάζη, το οποίο 
θα διευκολύνει τις εµπορικές συναλλαγές… Συ-
ζητήσαµε, επίσης, για τον καθορισµό των θα-
λάσσιων ζωνών µεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, στο 
πλαίσιο, βεβαίως, όχι της αυθαιρεσίας που συ-
νιστά το φερόµενο ως µνηµόνιο Σάρατζ-Τουρ-
κίας, αλλά στο πλαίσιο του ∆ιεθνούς ∆ικαίου, 
σε συνέχιση των συνοµιλιών µεταξύ Ελλάδας 
και Λιβύης το 2010. Και, βεβαίως, είχα τη χα-
ρά να ανακοινώσω στον πρόεδρο του λιβυκού 
Κοινοβουλίου την απόφαση του Κώστα Τασού-
λα για την επαναλειτουργία της Επιτροπής Φι-
λίας Ελλάδος-Λιβύης στο ελληνικό Κοινοβού-
λιο», είπε ο κ. ∆ένδιας.

Η δηµιουργία ελληνικού προξενείου στη 
Βεγγάζη και η επισηµοποίηση των διπλωµα-
τικών σχέσεων φέρνουν την Αθήνα πιο κοντά 
στην ανατολική Λιβύη. Η ελληνική διπλωµατία, 
ωστόσο, δεν ποντάρει πλέον στον στρατάρχη 
Χαφτάρ, ο ρόλος του οποίου φαίνεται να υπο-
χωρεί µετά την ήττα στην Τρίπολη, αλλά στον 
Ακ. Σάλεχ που υποστηρίζεται πλέον και από τη 
Γαλλία και από την Αίγυπτο, είναι ο µόνος αι-
ρετός ανάµεσα στους κορυφαίους της λιβυ-
κής πολιτικής σκηνής, δεν έχει αντιπάθειες διε-

Το παρασκήνιο 
των διπλωματικών 
κινήσεων 
του Νίκου ∆ένδια 
στο Τομπρούκ

Ανοιχτοί δίαυλοι
µε τον πρόεδρο
του λιβυκού 
Κοινοβουλίου

p.galiatsatos@realnews.gr

Του ΠΑΝΑΓH ΓΑΛΙΑΤΣAΤΟΥ

θνώς και θεωρείται δεδοµένο ότι θα έχει σηµα-
ντικό ρόλο σε οποιαδήποτε λύση του Λιβυκού 
προκύψει από την ειρηνευτική διαδικασία. Με 
πρωτοβουλία του Ν. ∆ένδια άλλωστε, ο Ακ. Σά-
λεχ είχε προσκληθεί από τον Κ. Τασούλα στην 
Αθήνα τον ∆εκέµβριο - ο υπουργός Εξωτερι-
κών έχτιζε τότε για το µέλλον. 

Η έναρξη συνοµιλιών ανάµεσα στην Αθή-
να και το λιβυκό Κοινοβούλιο για τον καθορι-
σµό θαλάσσιων ζωνών µπορεί να ξενίζει, ειδι-
κά όταν στην Τρίπολη υπάρχει µια αναγνωρι-
σµένη από τον ΟΗΕ κυβέρνηση, η οποία υπέ-
γραψε το τουρκολιβυκό µνηµόνιο. Ωστόσο, και 
το Κοινοβούλιο, ως συµβαλλόµενο µέρος στη 
συµφωνία Εθνικής Οµόνοιας, είναι αναγνωρι-
σµένο από τον ΟΗΕ και, όπως υποστηρίζει ο 
Ακ. Σάλεχ, είναι σύµφωνα µε το Σύνταγµα της 
Λιβύης το µόνο αρµόδιο όργανο να προχω-
ρήσει σε τέτοιου είδους διεθνείς συµφωνίες. 
∆εν είναι καθόλου τυχαίο πως το λιβυκό Κοι-
νοβούλιο έχει στη διάθεσή του όλο τον φάκε-
λο της διαπραγµάτευσης ανάµεσα σε Ελλάδα 
και Λιβύη έως το 2010 και διαθέτει επίσης τε-
χνικά κλιµάκια και εµπειρογνώµονες. Σε κάθε 
περίπτωση, η ελληνική πλευρά σκοπεύει να κι-
νηθεί πολύ προσεκτικά, σε συνεννόηση µε τους 
συµµάχους και µόνον εφόσον όσα υποστηρί-
ζουν οι Λίβυοι για τις αρµοδιότητες του Κοινο-
βουλίου επιβεβαιωθούν από τους ειδικούς. Αν 
προχωρήσει, πάντως, αυτή η υπόθεση θα είναι 
µια πολύ δυσάρεστη έκπληξη για την Τουρκία.

λογές της Ελλάδας και αυτό δεν το επιθυµούν 
ούτε οι Αµερικανοί ούτε οι Γερµανοί.

Στην Αθήνα, κύκλοι των Γενικών Επιτελεί-
ων αναφέρουν ότι «ΗΠΑ, Γερµανία και ΝΑΤΟ 
έχουν πάρει από την Ελλάδα ό,τι ζήτησαν, χω-
ρίς να έχουν δώσει τα αναµενόµενα». Συνεπώς, 
αν η Γαλλία είναι πράγµατι αποφασισµένη να 
στείλει ένα ηχηρό µήνυµα προς το ΝΑΤΟ αλ-
λά και στους υπόλοιπους Ευρωπαίους, η διµε-
ρής αµυντική συµφωνία έχει πολλές πιθανότη-
τες να ολοκληρωθεί.

Προς το παρόν, πάντως, «τρέχει» ήδη η τε-
τραµερής ναυτική συνεργασία Γαλλίας-Ιταλί-
ας-Ελλάδας-Κύπρου.

Η Γαλλίδα υπουργός 
Αμυνας, Φλοράνς Παρλί
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Το τέλος του δρόµου;

 Σάββας Καλεντερίδης
Συγγραφέας-δηµοσιογράφος

 ΤΟ ΤΟΥΡΚΟΛΙΒΥΚΟ µνηµόνιο έχει αφήσει τη σκιά του 
στην ελληνοτουρκική αντιπαράθεση, µε δεδοµένο ότι δεν εί-
ναι δυνατόν να ακυρωθεί από κανένα άλλο κράτος παρά µό-
νο από τα συµβαλλόµενα µέρη και µόνο για τυπικό ελάττω-
µα κατά τη σύναψη. 

Η χώρα µας έχει προβάλει αντίρρηση επί του µνηµονίου, κυ-
ρίως διότι επιχειρεί να εξουδετερώσει τις ελληνικές διεκδικήσεις 
στην ανατολική Μεσόγειο. Με τον τρόπο αυτό, έχει γεννηθεί 
νοµική διαφορά. Συνεπώς, λόγω αυτής πρέπει να αναζητηθεί 
η ειρηνική επίλυση, στη οποία εκτός από τη διαπραγµάτευση 
για συµφωνία πρωτεύουσα θέση έχει η δικαστική. Αποφασι-
στικά βήµατα πρέπει να γίνουν προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Η οριοθέτηση µε την Αίγυπτο κρίνεται όντως αναγκαία για 
την κατοχύρωση κυριαρχικών δικαιωµάτων και πρέπει να ολο-
κληρωθεί, όµως δεν θα επιλύσει τη διαφορά. Την τεκµηριώ-
νει και εµπράκτως και η διευθέτηση παραµένει ζητούµενο. Τα 
προσφερόµενα µέσα, ιδίως η δικαστική επίλυση, µπορεί να 
αξιοποιηθούν προς την κατεύθυνση αυτή.  

∆υνατότητα προσφυγής στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο υπάρχει 
µε τον ένα συµβαλλόµενο του µνηµονίου, εν προκειµένω τη 
Λιβύη. Στην περίπτωση αυτή, το ∆ικαστήριο θα εξετάσει τη 
νοµιµότητα του µνηµονίου αυτού, αλλά θα µπορούσε η ορι-
οθέτηση να ζητηθεί µε το συνυποσχετικό. 

Σε προσφυγή κατά της Λιβύης θα εξεταστεί η επήρεια της 
Κρήτης. Οµως σε περίπτωση που επιλεγεί κοινή προσφυ-
γή στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο και µε την Αίγυπτο, θα εξεταστεί 
η επήρεια των νησιών του τόξου Ρόδου-Κρήτης, απόφαση 
που θα έπαιζε σηµαντικό ρόλο στην ακύρωση, εν τοις πράγ-
µασι, του τουρκολιβυκού µνηµονίου. Μια τέτοια προσφυγή 
από κοινού µε την Αίγυπτο πρέπει να έπεται της συµφωνίας 
οριοθέτησης µαζί της. Κατά συνέπεια, η Αίγυπτος είναι διττά 
κλειδί, αφού η δικαστική απόφαση είναι δυνατόν να επιφέ-
ρει πολλές µεταβολές.

Οµοίως, θα µπορούσε να εξεταστεί προκριµατικά και η πε-
ρίπτωση προσφυγής στο ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο που προβλέ-
πεται στον µηχανισµό της Σύµβασης ∆ικαίου Θάλασσας ’82. Η 
Αίγυπτος είναι µέρος στη Σύµβαση, σε αντίθεση µε την Τουρ-
κία που δεν είναι. Είτε µονοµερώς, είτε από κοινού µε την Αίγυ-
πτο, µπορεί να ερωτηθεί το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο όχι να ορι-
οθετήσει -η χώρα µας µε επιφύλαξη έχει εξαιρέσει την οριο-
θέτηση- αλλά να αποφανθεί επί της επήρειας των νησιών που 
ζηµιώνονται µε το τουρκολιβυκό µνηµόνιο. Η νοµολογία του 
οργάνου αυτού ως προς την επήρεια των συγκεκριµένων νη-
σιών, υπό τις ειδικότερες γεωγραφικές συνθήκες, θα αποτε-
λεί προηγούµενο που θα ακολουθηθεί από οποιοδήποτε άλ-
λο διεθνές δικαστικό ή δικαιοδοτικό όργανο. 

Μπορεί η προτεινόµενη διαδικασία να προκαλεί χρονο-
τριβή, αλλά πρόκειται για νοµική στρατηγική µε στόχο τη δι-
ευθέτηση της διαφοράς που έχει προκαλέσει η τουρκολιβυ-
κή οριοθέτηση. 

ΥΓ.: Προσφάτως ο καθηγητής ∆ιεθνούς ∆ικαίου Χρήστος 
Ροζάκης εξέφρασε -όπως διαχρονικά και µε συνέπεια κά-
νει- την επιστηµονική άποψή του σε σχέση µε την επήρεια 
του Καστελλόριζου, εξηγώντας ότι εκτός από τη  Σύµβαση ∆ι-
καίου της Θάλασσας υπάρχει και η νοµολογία που έχει δια-
µορφωθεί µε νοµολογία του ∆∆∆. Κάθε γνώµη και άποψη εί-
ναι σεβαστή, ανεξάρτητα εάν συµφωνούµε ή όχι, η ελευθε-
ρία της έκφρασης δεν είναι διαπραγµατεύσιµη. Πολύ περισ-
σότερο όταν βασίζεται σε επιστηµονικά επιχειρήµατα και δι-
ατυπώνεται µε σταθερότητα και σεµνότητα, παρά την τεχνι-
κή εκµαίευσης αντίθετης άποψης.

 ΟΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ κάποιος τι έχει συµβεί τα 
τελευταία χρόνια στις ελληνοτουρκικές σχέ-
σεις και όσο πιο νηφάλια διαβάζει τις τουρ-
κικές κινήσεις στην ανατολική Μεσόγειο, τό-
σο έχει την έντονη αίσθηση ότι ίσως πλησι-
άζουµε στο τέλος του δρόµου. ∆εν είναι εύ-
κολο να απορρίψουµε τον ισχυρισµό ότι η 
Αγκυρα θεωρεί ότι η συγκυρία είναι ευνοϊ-
κή για να κλείσουν οι «λογαριασµοί» µε την 
Αθήνα και τη Λευκωσία.

Η προοπτική µιας διαπραγµάτευσης χω-
ρίς όρους ή µε τους όρους της τουρκικής 
πλευράς είναι µια πάγια στρατηγική επιδίω-
ξη της Αγκυρας. Το ενδεχόµενο µιας κρίσης 
ήταν και µάλλον παραµένει πάντοτε στην ερ-

γαλειοθήκη της τουρκικής εξωτερικής πολιτι-
κής. Σε µια στιγµή που η αντίληψη είναι ότι 
ο συσχετισµός σκληρής ισχύος έχει διαµορ-
φωθεί υπέρ της Τουρκίας, η Αγκυρα επιδιώ-
κει να εκφοβίσει και να δηµιουργήσει συν-
θήκες ασφυξίας. Προβάλλει τις πάγιες θέ-
σεις της για τα ελληνικά και κυπριακά κυρι-
αρχικά δικαιώµατα και προσδιορίζει µε σα-
φήνεια τον διαπραγµατευτικό της µαξιµαλι-
σµό. ∆ηµοσιεύει χάρτες οι οποίοι δείχνουν 
πέραν πάσης αµφιβολίας ότι δεν αµφισβη-
τεί απλώς το δικαίωµα της Ελλάδας να ασκή-
σει τα κυριαρχικά της δικαιώµατα, αλλά ορι-
οθετούν την τουρκική κυριαρχία. ∆εν ισχυ-
ρίζεται όπως στο παρελθόν ότι υπάρχουν 

Ποιοι είναι οι εθνικοί στόχοι της Τουρκίας
 Η ΤΟΥΡΚΙΑ τα τελευταία χρόνια έχει απο-

δυθεί σε µια κούρσα στρατιωτικών επεµβά-
σεων σε γειτονικές -και όχι µόνο- χώρες, ενώ 
έχει εντείνει τις προσπάθειές της για αύξη-
ση της στρατιωτικής της ισχύος, µε σκοπό 
να κυριαρχήσει ως περιφερειακή δύναµη 
στην περιοχή µας.

Εκτός από τις στρατιωτικές επεµβάσεις, η 
Τουρκία έχει εισβάλει µε ερευνητικά πλοία, 
γεωτρύπανα και φρεγάτες στην ΑΟΖ της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, ενώ απειλεί να 
κάνει το ίδιο και στην ΑΟΖ της Ελληνικής 
∆ηµοκρατίας.

Οσον αφορά τις στρατιωτικές επεµβά-
σεις, αυτές έχουν ως εξής:

Πρώτον, η Τουρκία έχει εισβάλει στο νό-
τιο Κουρδιστάν - βόρειο Ιράκ και διατη-
ρεί εκεί, σε περισσότερες από είκοσι βά-
σεις και φυλάκια, στρατεύµατα, κυρίως ει-
δικές δυνάµεις, που αγγίζουν τους δέκα χι-
λιάδες άνδρες.

∆εύτερον, έχει εισβάλει στη Συρία, σε τέσ-
σερις περιοχές, µε τη σειρά στις Αλ Μπαµπ-
Τζαραµπλούς, Αφρίν, Ιντλίµπ και Σερεκάνι-
γε-Γκίρε Σπι, διατηρώντας σε όλες τις ανω-
τέρω περιοχές περισσότερους από δέκα χι-
λιάδες άνδρες, µε περίπου χίλια άρµατα, τε-
θωρακισµένα οχήµατα και βαριά πυροβό-
λα, ορισµένα από τα οποία τα µετακίνησε 
από σχηµατισµούς της 1ης Στρατιάς, στην 
ανατολική Θράκη.

Τρίτον, έχει εισβάλει στη Λιβύη, όπου 
απασχολεί περίπου χίλιους άνδρες, κυρίως 
αξιωµατικούς και υπαξιωµατικούς, µεγάλο 
αριθµό µη επανδρωµένων αεροσκαφών, 
άρµατα µάχης και τεθωρακισµένα, ενώ στις 
ακτές της Λιβύης δραστηριοποιούνται πε-
ρί τις επτά φρεγάτες και δύο υποβρύχια.

Πρέπει, δε, να σηµειώσουµε ότι η Λι-
βύη αποτελεί τον βασικό πυλώνα της πολι-
τικής της Τουρκίας, στον οποίο στηρίζεται 
ολόκληρο το οικοδόµηµα της Αγκυρας για 

 Κωνσταντίνος Υφαντής
Καθηγητής ∆ιεθνών Σχέσεων, 
Πάντειο Πανεπιστήµιο

 Πέτρος Λιάκουρας
Καθηγητής ∆ιεθνούς ∆ικαίου 
στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς

Το ενδιαφέρον στην 
ανατολική Μεσόγειο
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 ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ παρατηρείται τα 
τελευταία 4 χρόνια (µετά την αποτυ-
χηµένη απόπειρα των γκιουλενικών 
πραξικοπηµατιών) µια έντονη στρα-
τιωτικοποίηση της εξωτερικής πολιτι-
κής της µε έντονο τον διευρυµένο ρό-
λο των ενόπλων δυνάµεών της σε αρ-
κετές γεωγραφικές ζώνες, σε συνδυα-
σµό µε την ανάπτυξη βάσεων και επίλε-
κτων µονάδων εκτός των συνόρων της 
(Λιβύη, Κατάρ, Σοµαλία, Καµπούλ, δυ-
τικά και ανατολικά του Ευφράτη κ.α.). 
Την ίδια στιγµή, η Αγκυρα ενδυναµώ-
νει σηµαντικά τη ναυτική παρουσία 
της, µε ένταξη του δόγµατος της «Γα-
λάζιας Πατρίδας» σε αυτό της Forward 
Defense, δηλαδή της προωθηµένης 
άµυνας, ενώ παράλληλα δεν έχει υπο-
βαθµίσει καθόλου σε συµµετοχή και 
σε προσωπικό την παρουσία της στο 
ΝΑΤΟ (τα παραδείγµατα είναι πολλά). 
Επιπρόσθετα, στο εσωτερικό παρατη-
ρείται µια ισχυρότατη τάση και εφαρ-
µογή παραστρατιωτικοποίησης µέσω 
της αναβάθµισης και εµπλοκής νέων 
κατασταλτικών οργανώσεων, προερ-
χοµένων από τις µυστικές υπηρεσίες, 
τον µισθοφορικό στρατό του Ερντογάν 
(SADAT), καθώς και της στρατοχωρο-
φυλακής επί πολλών περιπτώσεων. Η 
παρουσία και επιρροή του υπουργού 
Αµυνας Χουλουσί Ακάρ είναι εµφανέ-
στατη και πολύ ορατή σε όλο το φά-
σµα των τουρκικών ενεργειών. Αυτό 
έχει αναβαθµίσει και ουσιαστικοποιή-
σει την απειλή απέναντί µας σε υπέρτα-
το βαθµό. Σε αυτές τις επιθετικές τάσεις 
συγκλίνουν το κυβερνών κόµµα AKP, το 
δεξιό εθνικιστικό MHP του Μπαχτσελί 
(των Γκρίζων Λύκων) και το µικρό κόµ-
µα VATAN (που έχει επιρροή σε ευρα-
σιανιστές και σε εθνικιστές στρατιωτι-
κούς), ενώ οι διάδοχοι των κεµαλικών 
του CHP και το Καλό Κόµµα της Με-
ράλ Αξενέρ συνδράµουν... ανάλογα.

Η τουρκική απειλή είναι πολυσχιδής 
και πολυµετωπική, ενώ περιλαµβάνει κι-
νήσεις σε διακλαδικό, συµβατικό, ασύµ-
µετρο, υβριδικό, παραπληροφοριακό, 
ψυχολογικό και µη γραµµικό πλαίσιο. 
Εχει «οπλοποιήσει» το προσφυγικό-µε-
ταναστευτικό, έχει επικαιροποιήσει τις 
γνωστές «θέσεις» της για το εύρος του 
εθνικού εναέριου χώρου µας, σε τακτά 
χρονικά διαστήµατα επαναφέρει µέσω 
Ακάρ τη θέση περί αποστρατιωτικοποί-
ησης των νησιών µας στο βορειοανα-
τολικό Αιγαίο και στα ∆ωδεκάνησα, εκ-
βιάζει ποικιλοτρόπως την Ε.Ε., ενώ µέ-
σω παραπληροφοριακών κινήσεων κα-
τά το δοκούν τροποποιεί την ερµηνεία 
σε ζητήµατα του ∆ιεθνούς ∆ικαίου επί 
πολυµερών συµφωνιών, αλλά και επί 
των άρθρων παραρτηµάτων της Συν-
θήκης για το ∆ίκαιο της Θάλασσας, την 
όποια δεν έχει καν υπογράψει. Αρα, συ-
νολικά, το πλαίσιο των απειλών και κι-
νήσεών της έχει διευρυνθεί σε βάρος 
µας, µε απρόβλεπτες επιπτώσεις. Επί-
σης, σηµειώνω ότι η Τουρκία διεξάγει 
πολέµους σε Μεσοποταµία και βορειο-
αφρικανική ακτή, κάτι που δεν κάνουν 
άλλα κράτη και σηµαίνει απόκτηση πο-
λεµικών και µάχιµων εµπειριών. Γιατί εί-
ναι τελείως διαφορετική αυτή η εµπει-
ρία από τις όποιες ασκήσεις. Είναι τε-
λείως διαφορετικό να έχεις 10-11 άν-
δρες σε µη µάχιµες θέσεις στο Αφγα-
νιστάν (Resolute Support) από το να 
είσαι επικεφαλής µάχιµης ταξιαρχίας 
του ΝΑΤΟ στην Καµπούλ. Η περίπτω-
ση της πολεµικής και συµβουλευτικής 

παρουσίας στο πλευρό του GNA του 
Σαράτζ (νόµιµη κυβέρνηση βάσει ΟΗΕ, 
ΝΑΤΟ, Ε.Ε.) στην Τριπολιτάνα ανέβα-
σε πολύ τον πήχυ και µας άνοιξε µέτω-
πο και από το Λιβυκό Πέλαγος. Η πα-
ρουσία Τούρκων στρατιωτικών σε αε-
ροπορική βάση στην Αλ Ουατίγια, σε 
συνδυασµό µε εκτεταµένη και επιτυ-
χή χρήση drοnes σε Ιντλίµπ και δυτι-
κά του Ευφράτη και σε Ταρχούνα, Αλ 
Ασάµπ, Μπάντι Ουαλίντ στη δυτική Λι-
βύη, αλλά και σε βάση στη Μισουρά-
τα για ναυτικές δυνάµεις, ενισχύει την 
απειλητική παρουσία της. Παράλληλα, 
µε αυτές τις κινήσεις της Αγκυρας θα 
πρέπει να ληφθεί υπόψη το πολύ µε-
γάλο εύρος δυνατοτήτων της  εγχώρι-
ας πολεµικής βιοµηχανίας της σε όλους 
τους κλάδους.

Απέναντι σε αυτή την επιθετική συ-
µπεριφορά και παρουσία, η χώρα µας 
θα πρέπει να ενισχύσει την αεροναυ-
τική παρουσία της στο Καρπάθιο (αε-
ροδρόµιο), στο Λιβυκό Πέλαγος ως και 
στα νότια της Κρήτης (Ζίρος, Τυµπάκι, 
Ιεράπετρα αλλά και στο Καστέλι κοντά 
στα Χανιά). Ο ναύσταθµος της Σούδας, 
σε ό,τι αφορά εµάς, θα πρέπει να ενι-
σχυθεί πιο πολύ, ενώ στη συνεχή ανα-
βάθµιση των απειλών θα πρέπει να επι-
καιροποιούνται τα σχέδια άµυνας νή-
σων της ΑΣ∆ΕΝ (επίσης ενδυνάµωση 
σε στελεχιακό και άλλο δυναµικό της V 
Ταξιαρχίας Πεζικού στα Χανιά). Η Τουρ-
κία διαθέτει µέσω Κατάρ απίστευτα πο-
σά για ψυχολογικές και προπαγανδιστι-
κές αποστολές (δεν θέλω εδώ να περά-
σω σε λεπτοµέρειες) και, ως εκ τούτου, 
χρειάζεται να παρακολουθούµε αδιά-
λειπτα τις κινήσεις της σε κυβερνοχώ-
ρο, disinformation κ.α. Τέλος, στα όρια 
του εφικτού, επιβάλλεται συνεχής πα-
ρουσία µας στον θαλάσσιο και εναέριο 
χώρο µεταξύ του συµπλέγµατος Μεγί-
στης/Καστελλόριζου και επαρχίας Πά-
φου στη δυτική Κύπρο (ακρωτήριο Αρ-
ναούτης, κόλπος Χρυσοχούς). Ας µην 
αποκλείουµε ενδεχόµενη ταυτόχρονη 
τουρκική ενέργεια και κατά της Μεγα-
λονήσου (γραµµή Αττίλα 2), αφού σε 
ενδεχόµενη κρίση η Αγκυρα έχει έτοι-
µα πολυµετωπικά σενάρια ενεργειών.

 ∆ρ Αθανάσιος Ε. ∆ρούγος
∆ιεθνολόγος-γεωστρατηγικός 

αναλυτής

Η Αγκυρα 
διευρύνει τις 
απειλές κατά 
της Ελλάδας 

και όχι µόνο...

Τ
ους τρόπους µε τους οποίους µπορεί να αντιµετωπίσει η Ελλάδα την αυξανόµενη τουρ-
κική προκλητικότητα ερευνούν µε άρθρα τους στη σηµερινή Realnews τέσσερις διακε-
κριµένοι διεθνολόγοι και ακαδηµαϊκοί. Οι Αθανάσιος ∆ρούγος, Κωνσταντίνος Υφαντής, 

Σάββας Καλεντερίδης και Πέτρος Λιάκουρας αναλύουν τη στρατηγική διεκδικήσεων του Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Αιγαίο, χαρτογραφώντας παράλληλα τα επόµενα βήµατα της χώρας 
µας για την αντιµετώπιση της τουρκικής απειλής.

Η στρατηγική 
Ερντογάν και τα 
ελληνικά «όπλα»
Τέσσερις διακεκριµένοι διεθνολόγοι και 
καθηγητές πανεπιστηµίου γράφουν στην «R» 
για τις διεκδικήσεις της Αγκυρας και αναλύουν 
τα επόµενα βήµατα για τη χώρα µας

«γκρίζες ζώνες». Πλέον δεν υπάρχει τίποτε «γκρίζο». 
Για την Αγκυρα είναι όλα τουρκικά.

Η τουρκική θέση διαµορφώνεται ακόµη περισσότε-
ρο από ό,τι στο παρελθόν µε όρους ισχύος. ∆εν υπάρ-
χει τίποτε περίεργο σε αυτό. Πάντοτε και παντού, τα 
κράτη κατανοούν, ερµηνεύουν, αξιολογούν τα ζητή-
µατα κυριαρχίας (τους) και ασφάλειας (τους) και υπε-
ρασπίζονται τα συµφέροντά τους µε όρους ισχύος. 
Οσο και αν ενοχλεί την αριστοτελική µας προδιάθεση, 
ο Θουκυδίδης και ο Τόµας Χοµπς παραµένουν ακό-
µη επίκαιροι. Στην ελληνική δηµόσια σφαίρα, ξορκί-
ζουµε το «κακό» αντί να το αντικρίζουµε κατάµατα. 

Ευτυχώς, η υπεύθυνη ηγεσία κινείται όπως πρέπει 
επιχειρώντας να αφοπλίσει την Αγκυρα διπλωµατικά 
και να εξουδετερώσει τις τουρκικές κινήσεις (βλ. Λι-
βύη). Κάτι καθόλου αυτονόητο και καθόλου εύκολο. 
Η διαπραγµάτευση µε την Αίγυπτο είναι κρίσιµη. Ακό-
µη και αν δεν υπάρξει συµφωνία οριοθέτησης, θα εί-

ναι εξαιρετικό να υπάρξει συµφωνία προσφυγής στη 
διεθνή ∆ικαιοσύνη. Επίσης, ελπίζει κανείς ότι -µακριά 
από τα φώτα της δηµοσιότητας- γίνεται και ό,τι είναι 
δυνατόν να γίνει για να ενισχυθεί και η αµυντική ικα-
νότητα της χώρας, µε αύξηση της διαθεσιµότητας 
των υφιστάµενων οπλικών συστηµάτων.

Τέλος, µια παρατήρηση για τη δηµόσια συζήτηση. 
Το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα που διαθέτουµε ως έθνος 
είναι η δηµοκρατική πολιτεία µας. Ιστορικά, οι δηµο-
κρατίες δεν ηττώνται σχεδόν ποτέ. Στο τέλος µιας δι-
αµάχης σχεδόν πάντοτε επικρατούν. ∆εν έχει νόηµα 
να υπερασπίζεσαι µια πατρίδα που δεν προστατεύ-
ει τα δικαιώµατα των πολιτών της. Ο καθηγητής Χρή-
στος Ροζάκης είναι ένας ελεύθερος πολίτης που έχει 
τιµήσει την πατρίδα µε την προσωπική και επιστηµο-
νική διαδροµή του όσο λίγοι και λίγες. Εχει δικαίωµα 
να εκφράζει ελεύθερα την άποψή του. Ακόµη και αν 
είναι λάθος. Ιδίως αν είναι λάθος!

την ανατολική Μεσόγειο, την οποία θέλει να ελέγ-
ξει σε µεγάλο βαθµό, εξοβελίζοντας από αυτήν την 
Κύπρο και την Ελλάδα.

Το εγχείρηµα της Τουρκίας στη Λιβύη, όπου, πρέ-
πει να σηµειώσουµε, έχει πλέον αποκτήσει σοβαρά 
ερείσµατα, θα είναι ηµιτελές και µη βιώσιµο αν δεν 
ελέγξει το µεγαλύτερο µέρος των πετρελαϊκών απο-
θεµάτων και εγκαταστάσεων, που βρίσκεται στη Σύρ-
τη και στην περιοχή Αλ Τζούφρα, νοτίως της Σύρτης.

Για τον λόγο αυτό, η Τουρκία έχει στρέψει την προ-
σοχή της κυρίως στις επιχειρήσεις στη Λιβύη, κάτι 
που γίνεται φανερό από τις επισκέψεις στην Τρίπολη 
κορυφαίων υπουργών και του αρχηγού του τουρκι-
κού πολεµικού ναυτικού, εσχάτως.

Τι θέλει να πετύχει η Τουρκία µε όλα αυτά;
Η Τουρκία έχει υιοθετήσει το δόγµα της αντιµε-

τώπισης της οποιασδήποτε απειλής έξω από τα σύ-
νορά της. Αρα, την εισβολή στο νότιο Κουρδιστάν - 
βόρειο Ιράκ και στη βόρεια Συρία την έκανε για να 
αντιµετωπίσει το Κουρδικό έξω από τα σύνορά της, 
δηλαδή να αποτρέψει την ένωση δύο αυτόνοµων 
-το ένα de facto- κουρδικών κρατών που λειτουρ-
γούν στην περιοχή.

Το ίδιο δόγµα εφαρµόζει µε την εισβολή της στην 

ΑΟΖ της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, αλλά και µε την 
υπογραφή του τουρκολιβυκού µνηµονίου και την 
εισβολή στη Λιβύη. ∆ηλαδή, επειδή θεωρεί ότι οι 
εξελίξεις στο ενεργειακό πεδίο στην ανατολική Με-
σόγειο αποτελούν απειλή για την Τουρκία, καθώς 
την αποκλείουν από το «µεγάλο παιχνίδι», η Τουρ-
κία προσπαθεί να δηµιουργήσει τα δικά της «τετε-
λεσµένα», µε τα οποία, µε τον έναν ή τον άλλον τρό-
πο, στοχεύει να αποκτήσει µερίδιο από την ενεργει-
ακή «πίτα» της εν λόγω περιοχής.

Οµως, η Τουρκία, εφαρµόζοντας το συγκεκριµένο 
δόγµα, εκπληρώνει και έναν ιστορικό εθνικό στόχο, 
τη γεωγραφική της επέκταση στα όρια του «εθνικού 
όρκου», ενώ υπηρετεί και το «νεοοθωµανικό όρα-
µα» του Ερντογάν.

Τέλος, αν σε όλα τα παραπάνω συνυπολογιστεί 
και το δόγµα της «Γαλάζιας Πατρίδας», τότε κατά 
κάποιον τρόπο συµπληρώνεται ο «χάρτης» της πε-
ριφερειακής δύναµης στην οποία οραµατίζεται να 
µετατρέψει την Τουρκία ο Ερντογάν.

Αν δεν έγινε αντιληπτό, όσες χώρες µπουν κάτω 
από τα «φτερά» της περιφερειακής δύναµης, στην ου-
σία θα µετατραπούν σε προτεκτοράτα της Τουρκίας.

Αυτά προς γνώσιν των παροικούντων εν Αθήναις. 

th.moriatis@realnews.gr

Του ΘΑΝΟΥ ΜΩΡΙΑΤΗ


